EUROREGION PRADĚD

PODMÍNKY
veřejné soutěže na návrh pamětní medaile Euroregionu Praděd
1) Euroregion Praděd vypisuje veřejnou anonymní soutěž na návrh pamětní medaile
Euroregionu, která bude vydána v roce 2012.
2) Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.
3) Účelem soutěže je získání hodnotného a podmínkám vyhovujícího návrhu.
Vydáním pamětní medaile má být zajištěno ocenění zásluh za činnosti propagující
česko – polskou spolupráci v Euroregionu Praděd.
Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání grafického kruhového návrhu
lícové a rubové strany medaile o průměru 60 mm.
4) Na lícní straně (aversu) je nutno umístit motiv symbolizující roli Euroregionu Praděd
ve sjednocené Evropě s výrazným nápisem „EUROREGION PRADĚD“. V opisu
nebo v nápisu umístit dále sousloví „EVROPA BEZ HRANIC“.
5) Na rubové straně (reversu) umístit logo Euroregionu Praděd1 (nevylučuje se vlastní
originální ztvárnění) a letopočty „1997 – 2012“.
6) Průměr medaile bude 58 až 60 mm, řešením hrany není nutno se zabývat.
7) Soutěžní návrhy musejí být odevzdány v zalepené obálce, označené „soutěž“ nebo
odeslány poštou do 30. dubna 2011 na adresu:
Euroregion Praděd
Nové doby 111
793 26 Vrbno pod Pradědem
Každý návrh musí obsahovat jméno autora návrhu a jeho adresu. Návrhy odeslané
poštou musí být avizovány e-mailem na adresu zdenek.jarmar@europraded.cz.
8) Soutěžní návrhy zhodnotí komise pro posuzování návrhů medaile ustavená Radou
Euroregionu Praděd.
9) Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:
I.
cena ……………. 4.000,- Kč
II.
cena ……………. 2.500,- Kč
III.
cena ……………. 1.000,- Kč
Kromě toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným
návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky
určené na ceny rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. V případě kombinace
lícní a rubové strany dvou návrhů obdrží každý autor cenu v poloviční výši. Ceny a
případné odměny vyplatí Euroregion Praděd do 30 dnů od výroku komise. Převzetím
ceny resp. odměny předává autor autorská práva k ražbě neomezeného počtu medailí
v roce 2012.
10) Po realizaci návrhu autor obdrží dva kusy medailí.
Euroregion Praděd
Ing. Zdeněk Jarmar
ředitel sekretariátu
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Logo Euroregionu Praděd naleznete na adrese: http://www.europraded.cz/index.php?show=FM-publicita

