Knin, 17.srpnja 2015.

NATJEČAJ ZA ODABIR MASKOTE

Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi natječaj za odabir prijedloga dizajna maskote.

Rok za slanje prijedloga je 03.kolovoz 2015.

Tema i cilj natječaja:
U sklopu projekta „Priroda Dalmacije“ u Kninu će biti postavljena dva info kioska koja će sadržavati
sve relevantne podatke o kninskom kraju, a sve s ciljem da se turisti upoznaju sa kninskim krajem, s
naglaskom na prirodna i zaštićena bogatstva. Poseban naglasak je na NATURA 2000 područja.
Maskota treba biti neka od NATURA 2000 zaštićenih vrsta.
Odlučeno je da to budu:


Dalmatinski okaš (Proterebia afra dalmata)
ili



Potočni rak

( Austropotamobius torrentium)

Cilj natječaja je odabir maskote koja se može primijeniti u dvjema i trima dimenzijama.
Prednost pri odabiru imat de prijedlozi koji su primjenjiviji i prikazuju neku od gore navedenih vrsta.
Uvjeti sudjelovanja:
Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke i pravne osobe koje žele ponuditi ideju i maskote.
Upravni odbor udruge odabrat će prijedlog maskote.
Ekološka udruga „Krka“ zadržava pravo ne prihvatiti niti jedno od ponuđenih rješenja.
Natječaj započinje 17.07.2015. objavom na web stranici Ekološke udruge „Krka“ (www.eu-krka-knin
) i službenoj facebook stranici.
Za predaju djela (prijedloga maskote), odnosno ideje za izradu iste neće biti isplaćena novčana
nagrada.
Prijavom na natječaj autori u potpunosti prihvaćaju pravila natječaja.

Kako se prijaviti:
Svoje prijedloge (opis i skicu) možete slati :
1. Poštom ili osobno dostaviti na adresu
Ekološka udruga „Krka“ Knin
Tvrtkova3
2. Putem mail-a na ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr
3. Porukom u inbox službene facebook stranice

Odabrana ideja nagradit će se besplatnom vožnjom kanuima za dvije osobe , torbakom izrađenim
od plastičnih vrećica i besplatnom članarinom u Udruzi na period od dvije godine.
Autor nagrađenog rješenja odriče se svih autorskih prava u korist Ekološke udruge „Krka“ Knin.
Nagrađeno rješenje postaje vlasništvo Ekološke udruge „Krka“ Knin i vremenski i prostorno je
neograničeno.

Sva pitanja vezana za natječaj slati isključivo na mail ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr

