Jõelähtme Vallavalitsuse 5.04.2018 korralduse nr
„Jõelähtme valla logo ja tunnuslause konkursi läbiviimine ja žürii kinnitamine“
Lisa 1
Jõelähtme valla logo ja tunnuslause konkursi läbiviimise kord
Logo ja tunnuslause kasutamise eesmärgiks on Jõelähtme valla tutvustamine ja teadvustamine kodu
ja välismaal. Logo on ette nähtud kasutamiseks turismiobjektina tutvustavatel trükistel, suveniiridel,
üritustel, valla esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jm.
Jõelähtme valla logo ja tunnuslause konkursi korraldab ja lõpptulemusi hindab Jõelähtme
Vallavalitsuse loodud žürii. Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus.
Tööde esitamise tingimused:
1. Logo ja tunnuslause peavad olema omavahel sisult kooskõlas, kuid võimaldama kasutamist
ka teineteisest eraldi.
2. Konkursil võib osaleda nii füüsilise kui juriidilise isikuna. Osaleja võib esitada mitu
konkursitööd.
3. Tööd on võimalik esitada vabalt autori poolt valitud tehnikas (nt pliiatsijoonis,
kujundusprogrammi abil loodud vms). Logo peab kujunduslikult olema kasutatav nii
trükistel, esemetel kui ka digitaalselt.
4. Töö peab olema esitatud nii mustvalge kui ka värvilise variandina valgel püstisel (portrait)
A4 formaadiga valgel paberil.
5. Esitatud kavand peab olema võimalik vormistada vektorgraafikas, st logo ei tohiks olla liialt
detailiderohke ega laialivalguv.
6. Iga konkursile saadetav töö peab olema varustatud märgusõnaga. Kui konkursil osaleja
saadab mitu tööd, siis peab iga töö olema varustatud erineva märgusõnaga.
7. Konkursile saadetav töö peab olema ümbrikus, mille tagaküljele peab olema kirjutatud
„Jõelähtme valla logo ja tunnuslause konkurss” ja võistlustöö märgusõna. Samasse
ümbrikusse peab panema veel ühe märgusõnaga varustatud kinnise ümbriku, millesse
konkursist osavõtja on pannud oma andmed (autori nimi, aadress ja telefon).
8. Konkursitööde laekumise tähtaeg on 15. juuni 2018. a, kell 16.00. Tööd esitada kinnises
ümbrikus aadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 74202.
9. Konkursil osalemisega antakse nõusolek vallavalitsusele kohandada võistlustööst digitaalne
verisoon PDF/EPS formaadis (pikselgraafika/vektorgraafika formaadis).
10. Konkursile esitatakse originaaltööd, mida pole varem avaldatud. Konkursi korraldajad ei
vastuta tööde võimalike vigastuste või kadumise eest postisaadetiste transportimise käigus.
Korraldaja jätab omale õiguse kombineerida logo ja tunnuslause esikolmiku võistlustööde
logost ja tunnuslausest.
Konkursil ei või osaleda žürii liikmed ja konkursi korraldamisega otseselt seotud isikud, kes
konkursi ettevalmistamise käigus on eelistatud olukorras ja/või kes võiksid mõjutada konkursi
raames tehtavaid otsuseid.
Konkurss viiakse läbi kahes etapis. Esimese etapi tulemuseks on kolme parima konkursitöö
väljavalimine. Arutelud või arvamusvahetused konkursi teemal on ühe žüriiliikme ja konkursist
osavõtja vahel kuni konkursi tulemuste selgumiseni on keelatud. Vajadusel võib kogu žürii

nüansside täpsustamiseks kohtuda autoriga peale võidutöö väljavalimist ja enne lõpliku otsuse
esitamist vallavalitsusele.
Konkurssi hinnatakse kümnepallisüsteemis. Maksimaalselt punkte saanud töö osutub võitjaks.
Kasvõi ühe žürii liikme põhjendatud nõudmisel peab žürii enim punkte saanud töö üle korraldatama
arutelu, misläbi võib vastavalt konsensusele logo konkursi võita ka vähem punkte saanud töö. Otsus
loetakse vastuvõetuks kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 žürii liikmetest.
Võidutööde autoritega sõlmitakse leping. Konkursi võidutööde omand ja õigused lähevad täies
mahus konkursi korraldajale üle tähtajatult konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest.
Konkursi tulemuste põhjal selgitatakse välja kolm parimat tööd. Auhinnafond 1800 eurot jaguneb:
I koht – 1000 eurot
II koht – 500 eurot
III koht – 300 eurot
Vastavalt konkursi ja lepingutingimustele annab võitja nõusoleku kohandada võistlustööst
digitaalne verisoon PDF/EPS formaadis (pikselgraafika/vektorgraafika formaadis).
Konkursi tulemused kinnitab Jõelähtme Vallavalitsus.
Tulemused avalikustatakse meedias. Avalikustatakse ainult võidutöö autori nimi. Konkursivõitjale
teatatakse tulemused personaalselt.
Vastavatasemeliste tööde puudumisel on žüriil õigus jätta võidutöö ettepanek tegemata ja
vallavalitsusel on õigus kuulutada konkurss luhtunuks ning auhinnafondi välja ei anta.
Informatsioon konkursi kohta:
Priit Põldma (abivallavanem)
epost: priit.poldma@joelahtme.ee
tel: 55 674 201

