
Sayı :7 l386677-300-E. |4lg7g
Konu : Bulanık Kaymakamlığı

Logo Yarışması

İıgi: Buıanık Kayınakamlığının 30l|212016 tarih ve 1740 sayılı yazıları.

ilçemiz kaymakamlığı için kullanılacak resmi logo yarışması0210|1201-03l02l20l7 tarihleri arasında düzenlenecektir. Hazır|anacak en iyi logoKaymakamlık adına kullanılarak l .0O0.00 TL. ödülle ödüIlendirilecektir.

Bu nedenle bahse konu olan logo yarışmasının şartları ekte gönderilmiş olup,kurumunuz personeline gerekli duyurunun yapılması hususunu rica ederim.

EKLER:

1-Katılım Şartnaınesi (l Adet)
2-Taahhıit Dilekçesi (Katılım Formu) ( l Adet)
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Logo Yarışııııısı I-1akk ı ı-ıda

flrorrt//lN,"«
İlçcıııiz Kavı-ııakaııı|ığı için kullaı-ıı|acak resıııi Itıuti \iıı.t)ıııiıs| 02.01.20 l7 -03.02.20l7

tarihleri arasında d|izeııleııeceklir. Ilazırlaı-ıacak cıı ir i ltıuı, kıır ıı-ıakaıııIık adına kullaırılarak
1.000,00'I'L tidiille ödiillendirileccktir.

Bıı ııedeııle [ıal-ısc koııtı logrı \,arışıı]asıIııı-ı sartlurı ul,te ıiiııderiln-ıiş konuı-ııııı kurı,ıııı
pers<ıııelleriııize du_r,,ı"ıı,tılıııası |,ııısıısııı.ıtı rica eclcriı-ıı.

EK:
|- l Aclet Katılııı-ı Şartııaııresi
2- l Adet -I'aal-ılıüt Dilekçesi (Katılııı-ı lrorıı.ıtı)
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BULANIK KAYMAKAMLIĞI LOGO YARIŞMA ŞARTLARI

Yarışma Teması: Logo tasarımı
YarıŞma Amacı: Yarışmaya katılacak logolarda. Bulanık Kayn-ıakaınlığı'nın resmi ve
kurumsal düzeyden en iyi şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır. İlçemizin tanıtımında da etkili
olacak logonun Bulanık'ı en iyi ve en gizel şekilde tanrtnıası hedeflenmektedir.
Yarrşma Takvimi:

. Yarışma Başlangıç Tarihi: 02 Ocak2017

. Son Başvuru Tarihi: 03 Şubat 2017

. Seçici Kurulun Değerlendirmesi: 07-08 Şubat 2017

. Sonuçların İ]an Edilmesi: i0 Şubat 2017

Yarışma Jürisi:
Kaymakam Hacı Arslan UZAN Başkanlığında

. Deniz EDİP - İlçe Milli Eğitiın Müdürü

. İrfan ŞANCr - İlçe Nüfus Müdüni
v . Abdulah B1NGÖL _ Birlik Müdürü

. Mine ATALAY - Görsel Sanatlar/Resim Öğretmeni

Katılım Koşulları ve İstenen Logo Özellikleri

. Hazırlanacak 1ogo üzerinde "T.C. BULANIK KAYMAKAMLIĞI" veya "TÜRKiyE
CUMHURİYPTİ BULANIK KAYMAKAMLIĞI" ibaresinin bulunması zonınludur.. Yarrşmaya konı-ı Logoyu içeren dosya'Jpg" ya da "png" formatlarında minimum
500x500 piksel canvas boyutunda ve maksimum 5 MB büyükliiğünde olmalıdır.. Yarışmaya katılacak tasarımların özgün, estetik niteliklerde olması gerekmektedir.

. Adaylar yanşmayaenfaz|a2 adet çalışma ile katılabilecektir.

. Yarrşmacıimzalayacağı "Yarışma Katılım Fomu" ile tasarımların telif hakkırun
Bulanık Kaymakamlığı'na ait olacağını onaylayacaktır.

. Teslim edilen çalışınalar. Türk Patent Enstitüsü'nce daha önce korunmaya alınmamış
ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Bulanık Kaymakamlığı, katılımcıların
eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluirık kabul etmez.

V . Yarışmaya katılmak için kurumumuz tarafindan hazır,lanmış katılım formunun.
eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, logo çalışmasıyla birlikte elden ya da posta
yoluyla teslim edilmesi _eerekmektedir.

Katılım Şekli ve Adresi:
. Elden teslim ya da posta ve kargo yolrı ile başvuru yapılır.
. Adres: Bulanık Kaymakamlığı Bilgi İşlem Bürosu, Hükümet Konağı Kat:3. 49500

Bulanık / MUŞ
ödtilüer:

. Yarrşmada birinci olacak esere 1.000 TL ödül verilecektir.
Yarışmayı Düzenleyen Kııruluş:

. Bulanık Kaymakamlığı
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

. Adres: Bulanık Kaymakamlığı Bilgi İşlem Bürosu, Hükümet Konağı Kat:3, 49500
Bulanık / MUŞ

. Tel: (0432) 31 1 20 05

. Web: http://www.bulanik.gov.trl
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