Hrvatsko kemijsko društvo i Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
raspisuju

NATJEČAJ
za grafičko rješenje (logotip)
25. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera (25HSKIKI)
koji će se održati od 19. do 22. travnja 2017. godine u Poreču, Hrvatska.
Uvjeti natječaja:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti preddiplomskih,
diplomskih i doktorskih studija kemije i kemijskog
inženjerstva te njima srodnih sveučilišnih studijskih
programa.
Grafičko rješenje (logotip) bi trebalo objediniti nekoliko bitnih elemenata vezanih uz tematiku skupa:
• elemente koji simboliziraju kemiju,
• službeni naziv skupa – “25HSKIKI”,
• stilizirane elemente nacionalnog identiteta,
• opcionalno, može sadržavati i godinu održavanja
skupa – “2017”
Svi pristigli radovi moraju zadovoljavati sljedeće:
•
čistoća linija izvedbe i konkretnost boja,
•
minimalna rezolucija grafičkog rješenja (logotipa)
treba biti 2000*2000 px i ono treba biti predano u
elektronskom obliku kao JPG, EPS, TIFF, PSD i
PDF dokument.
Također, autori trebaju priložiti i dokument s kratkim
objašnjenjem autorskog pristupa koncepta prijedloga
grafičkog rješenja (logotipa) te osobnim podatcima
(ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte).
Svaki autor/ica može predložiti više idejnih rješenja.
Znanstveno-organizacijski odbor Skupa 25HSKIKI
odabrat će najbolji prijedlog na temelju
sljedećih kriterija:
•
promišljenost idejnog prijedloga
• usklađenost s uvjetima natječaja
• kreativnost
• estetika
Grafičko rješenje (logotip) mora biti originalno.
Prvonagrađeno rješenje po izboru Znanstveno-organizacijskog odbora 25HSKIKI bit će nagrađeno diplomom, kotizacijom za sudjelovanje na 25HSKIKI i
jednogodišnjom članarinom u Hrvatskom kemijskom
društvu ili Hrvatskom društvu kemijskih inženjera i
tehnologa (prema izboru autora/ice).
Autor/ica prvonagrađenog grafičkog rješenja (logotipa) prihvaća odricanje od svih autorskih prаvа,
odnosno intelektualnog vlаsništvа te ih prenose nа

7.

8.

Znanstveno-organizacijski odbor Hrvatskih skupova
kemičara i kemijskih inženjera koji imaju pravo njihovim daljnjim neograničenim rаspolаgаnjem.
Znanstveno-organizacijski odbor 25HSKIKI ima pravo
zatražiti poništenje natječaja ako niti jedno od pristiglih prijedloga grafičkog rješenja (logotipa) ne udovoljava kriterijima struke i uvjetima natječaja te može
zatražiti raspisivanje novog natječaja. Znanstveno-organizacijski odbor Skupa 25HSKIKI zadržava pravo da
ne obrazlaže donesenu odluku, kao niti odluku o odabiru najboljeg rješenja.
Radovi, odnosno dokumenti navedeni u točki 3, mogu
se predati:
•
osobno u Tajništvu Hrvatskog kemijskog društva
(u zatvorenoj omotnici na CD-u ili USB ključu uz
urudžbiranje),
•
poslati e-poštom na adresu tajništvo@hkd.hr
(kao jedan komprimirani dokument), ili
•
poslati preporučenom pošiljkom (na CD-u ili USB
ključu) na adresu:
Hrvatsko kemijsko društvo
Horvatovac 102A
HR-10 000 Zagreb
Tajništvo (s naznakom “za natječaj 25HSKIKI”)

Rok za predaju radova je tri (3) tjedna od datuma
objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog
kemijskog društva (www.hkd.hr) i Hrvatskog društva
kemijskih inženjera i tehnologa (www.hdki.hr), tj. do
10. lipnja 2016. godine do 23:59 sati.
9.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na istim mrežnim
stranicama na kojima je Natječaj objavljen, najkasnije
do 20. lipnja 2016.
10. Sve informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti od
članova Znanstveno-organizacijskog odbora 25HSKIKI, osoba za kontakt: dr. sc. Olga Malev (olga.malev@
pliva.com). Prijavom na natječaj autori/ice ujedno prihvaćaju uvjete i pravila ovog natječaja.

