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1. Lehiaketaren xedea:
Lehiaketa honen xedea da Lagun Onak M.B. taldearen 75. urtemugako
irudi izango den logotiporako sormen-diseinu bat hautatzea.
Aukeratutako logotipoa Lagun Onak M.B. Elkarteak 2021 urtean egingo
dituen ekintza desberdinetan erabiliko da

2. Parte hartzeko baldintzak:
Edozein pertsona fisikok edo juridikok parte hartu ahal izango du
lehiaketan, bakarka edo taldean, Lagun Onak M.B. ko gaur egungo
Batzordekideak izan ezik.
Parte-hartzaile bakoitzak lan bat aurkeztu ahalko du gehienez; lana
originala eta berria izango da, aurrez argitaratu gabekoa, eta ez da
izango beste diseinu batzuen kopia partziala edo osoa.Aurkeztutako
lanek ez dute hirugarrenen eskubiderik edukiko. Parte-hartzaile bakoitza
arduratuko da horretaz eta irudi-eskubideen ondorioz jarritako edozein
erreklamazioz.
Hirugarrenekin gatazkarik sortzen bada aurkeztutako lanaren jabetza
intelektualaren ondorioz, horren ardura bakarra proposamena aurkeztu
duen lehiatzailearena izango da.

3. Lanen formatua:
● Logotipoa sortzeko prozedura librea da.
● Lagun Onak M.B., 75 URTE leloa agertzea nahitaezkoa izan ez
arren, irudiak hori adierazi edo ulertzera eman beharko du.
● Neurriak eta formatuak ere libreak dira, baina erraz irakurtzekoa,
eskalagarria eta beste formatu batzuetara moldatzeko modukoa
izan behar du.
● Lehiatzaileek ezaugarri teknikoak adierazi
(neurriak, tipografia, pantoneak, etab.).

beharko

dituzte

75 urtemuga - logo lehiaketaren oinarriak

● Erraz erreproduzitzeko eta 4 tinta baino gehiago erabili beharrik ez
izateko moduan egingo dira lanak (kuatrikromia).
● Lagun Onak M.B.-ren kolore korporatiboak zuria, gorria (C13 M91
Y99 K0) eta berdea (C94 M44 Y100 K10) dira. Nahitaezkoa ez
izan arren, baloratuko da hauek erabiltzea.
● Ez dira onartuko urre eta zilar koloreak, ez eta kolore
fluoreszenteak ere.
● Koloretan eta bertsio monokromoan aurkeztuko da diseinu
bakoitza.
● Paperean eta formatu digitalean aurkeztu behar dira. Formatua:
TIF, JPG, PNG edo PDF.
● Bereizmena: 300ppp (ahalik eta bereizmen handiena aholkatzen
da).
● Lehiatzaileek logotipoaren diseinua aplikatzea baloratuko da;
alegia,muntaia bisual bat egitea produktu sorta batean (foiletoak,
argitalpenak, irudi digitalak, web-a, merchandisinga, etab.),
gehienez bost egin arte.

4. Proposamenen aurkezpena:
Proposamenak paperean eta euskarri digitalean aurkeztuko dira,
kartazal itxian:
Kartazal itxian honako informazioa sartu beharko da:
● Lehiatzailea identifikatzeko datuak (izena eta bi abizen, helbidea,
telefonoa, helbide elektronikoa).
● Nortasun agiriaren fotokopia, edo, atzerritarren kasuan, nortasun
agiri ofizial baten fotokopia
● Logotipoaren proposamena, euskarri desberdinetan (formatu
inprimatuan eta formatu digitalean).
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Kartazalean idatzita egongo da: "Lagun Onak M.B. , 75 urte Logotipo
Lehiaketa" .
Kartazalean ez da adieraziko lanaren egilea identifika dezakeen izen edo
aipamenik. Lagun Onak M.B. baztertu egingo ditu —eta ez ditu
baloratuko—oinarri hauetan jarritako gutxieneko baldintzak betetzen ez
dituzten proposamenak.

5. Proposamenak aurkezteko lekua eta epea:
Kartazal itxiak, 2020ko Ekainak 30a baino lehen Lagun Onak M.B. ko
tabernan utzi beharko dira eta email bat idatzi kartazala utzi duela
adieraziz lagunonakmb@hotmail .com era.

6. Epaimahaia eta ebazpena:
Lagun Onak M.B. Batzordeak osatuko duen Epaimahai batek hautatuko
du lehiaketa honetako logotipoaren diseinua.
Lanak aurkezteko epea bukatu eta handik gehienez ere 30 eguneko
epean elkartuko da epaimahaia, eta logotipo irabazlea aukeratuko du.
Epaimahaiaren erabakia ezingo da apelatu.Epaimahaiak erabakiaren
akta egingo du, eta saritutako proposamena zein den adieraziko du.
Epaimahaiak eskumena izango du sormen-lanak baloratzeko, oinarri
hauek interpretatzeko eta lehiaketa honen baitan sortutako arazo guztiak
ebaztea.
Epaimahaiak lehiaketa hutsik lagatzea proposa dezake, baldin
lehiatzaileek aurkeztutako diseinuek ez badute lortzen esperotako
kalitatea.
Hautatutako
proposamenaren
egileari
lehiaketaren
jakinaraziko zaio, eta Lagun Onak M.B. publiko egingo du.

ebazpena

Lehiaketa ebatzi ondoren, hala nahi duten lehiatzaileek, bere lana
itzultzea eska dezakete, epaimahaiaren ebazpenetik gehienez ere
hilabete bateko epean.Hala egiten ez badute, Lagun Onak M.B. ren esku
geldituko dira .
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7. Saria:
Urtemuga ospatzeko aterako den arropa sorta bat eta 300 euroko saria
emango zaio "Lagun Onak M.B., 75. urtemuga" logotipo-diseinua
baloratuena aurkeztu duen lehiatzaileari.
Lehiaketaren irabazleak bere lana entregatuko dio Lagun Onak M.B.-ri,
paperean eta euskarri digitalean, gehienez ere 15 eguneko epean,
formatu desberdinetan.

8. Balorazio irizpideak:
Epaimahaiaren iritziz, "Lagun Onak M.B. , 75 .urtemuga" hobekien
identifikatzen eta ordezkatzen duten lanak baloratuko dira.Kontuan
izango dira originaltasuna, argitasuna, sormena eta kalitate artistikoa.

9. Jabetza intelektuala eta erreprodukzio eskubideak:
Hautatutako diseinuaren egileak Lagun Onak M.B. ri lagatzen dizkio
saritutako logotipoaren jabetza eta ustiapen eskubideak, esklusiboki eta
denbora-mugarik gabe.
Lan irabazlearen egileak ezingo ditu erabili, ez osorik ez partzialki,
hautatutako diseinuaren elementuak, piezak eta/edo diseinua,
etorkizunean egingo dituen beste lan edo proiektubatzuetan.

10. Oinarriak onartzea eta publizitatea:
Lehiaketa honetan parte hartzeak esan nahi du lehiatzaileek osorik
ezagutu eta onartzen dituztela oinarri hauek, eta epaimahaiaketa organo
deitzaileak oinarriak interpreta ditzaketela, hasiera batean aurreikusi
gabeko gai haietan guztietan.

