
SÚŤAŽ
LOGO PRE DAR

II.KOLO

Vyhlasovateľ:
DAR Slovensko s.r.o., Zochova 5, 811 03, Bratislava 1
Predmet súťaže:
Návrh loga pre spoločnosť DAR Slovensko s.r.o. (Dream - Architecture - Reality).

Popis a �lozo�a inštitúcie: 

 Hlavným poslaním našej spoločnosti je poskytovať služby klientom so zámerom zhmotniť 
stavebným procesom svoj sen. Služby zastrešujú všetky procesy od  �nancovania, prehľadu trhu realít, 
prípravno-realizačno-stavebného procesu uskutočňovania stavieb a správy budov, čím vytvárajú 
organizovaný balík na  ceste od sna, cez jeho realizáciu až po skutočnosť. 
Skrátka DAR.

          Dream        Architecture      Reality
          Sen              Architektúra      Realita
 Firma je členená do organizačných zložiek, ktoré sa zaoberajú parciálne jednotlivými oblasťami  
od sna ako sú �nancovanie: DAR�n, cez reality: DARreality, architektúru: DARstudio, …, po správu 
budovy: DARfm (facility management).

Účel súťaže:
Zámerom súťaže je vytvorenie vizuálnej identity spoločnosti DAR Slovensko s.r.o., stelesňujúcej proces 
pretvárania sna investora na realitu. Našim cieľom je dodať zákazníkovi produkt v kvalite presahujúcej 
jeho očakávania. Rovnako dôležitým princípom našich služieb je minimalizovať dopad stavby na 
životné prostredie a pri realizácii, ako aj pri užívaní stavby, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia 
všetkých dotknutých osôb. 

Podmienky a priebeh súťaže:
1. Všeobecné podmienky:
a)  Výsledkom druhého kola súťaže bude jeden víťazný návrh, pričom nárok na �nančnú odmenu má 
autor/ka návrhu umiestnenom na prvom mieste.
b) Súťaže sa môžu zúčastniť laici i odborníci, fyzické a právnické osoby, študenti vysokých a stredných 
škôl, jednotlivci aj kolektívy;
c) Do súťaže môžu byť predložené najviac tri návrhy od jedného súťažiaceho alebo kolektívu;
d) Každý z predložených návrhov musí obsahovať minimálne tieto komponenty: 

symbolika - vyjadruje aké posolstvo má zanechať logo teda jeho �lozo�a
rôzne varianty log 
farebnosť
prípustné farebné podklady
ochranná zóna 
minimálna veľkosť loga
písmo - fonty použité v logotype
kompozícia slogan a logotyp



komunikačné tlačoviny: vzor - napr. hlavičkový papier, obálka
elektronické aplikácie: vizuál e-mailovej správy - vzor

e) Účasť v súťaži je bezplatná;
f ) Súťažné návrhy musia byť pôvodné (neviažu sa k nim autorské práva ďalších osôb), originálne a nesmie 
ich používať iná organizácia;
g) Každý účastník súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
h) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž bezdôvodne zrušiť.
i) Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
j) Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok 
súťaže nebude do súťaže zaradený. 
k) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu 
návrhu,
l) Predložený návrh nie je možné odvolať. 

2. Harmonogram súťaže:
    21.03.2016 – Začiatok II.kola 
    23.05.2016 – Uzatvorenie súťaže
    01.07.2016 – Vyhlásenie výsledkov

3. Logo DAR musí spĺňať nasledujúce podmienky:
a) Moderný, aktuálny a nadčasový dizajn;
b) Nápaditosť, ľahká identi�kácia a zapamätateľnosť;
c) Vysoká výpovedná hodnota;
d) Farebnosť návrhu (monochróm, polychróm podľa návrhu)
e) Môže obsahovať text, preferovaný text je skratka DAR. Ostatné súčasti názvu �rmy: DAR Slovensko s.r.o 
alebo ďalších organizačných zložiek: DARstudio, DARreality... musia byť zahrnuté v koncepte návrhu. 

4. Kritéria hodnotenia
a) Originalita a jedinečnosť návrhu;
b) Zrozumiteľnosť a ľahká zapamätateľnosť;
c) Vyjadrenie myšlienky �rmy;
d) Dodržanie formálnych kritérií / súlad s obsahovým zadaním.

5. Odmena
Víťaz získa �nančnú odmenu vo výške 777,- EUR (sedemstosedemdesiatsedem).

6. Spôsob prihlásenia do súťaže
6.1. Návrh loga DAR odovzdajte do 23.mája 2016 elektronicky na adresu: logo@darstudio.sk 
6.2. Návrh musí byť odovzdaný v digitálnej forme, v prípade návrhu loga vo formáte .jpg, .png, .pdf alebo 
.ti� vo farebnom a čiernobielom vyhotovení. Súčasťou by mala byť vektorová verzia loga.
6.3. Súťažiaci musia k návrhu priložiť: (v samostatnom balíku .zip alebo .rar s názvom údaje.rar) meno a 
vek autora (v prípade kolektívnych prác uveďte mená všetkých zapojených, kontakt len na jedného), 
techniku, ktorou bola práca zhotovená, stručný popis (vysvetlenie, čo návrh symbolizuje, zámer), kontakt 
(adresu autora, alebo adresu školy, e-mail, telefónne číslo).

7. Zverejnenie výsledkov súťaže 
Výsledky budú zverejnené dňa 01.07.2016 na web stránke www.darstudio.sk . Víťaz bude kontaktovaný 
telefonicky, resp. e-mailom.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na logo@darstudio.sk alebo v pracovných hod-
inách na 0908 976 061.


