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STUDENTSKI ZBOR 
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 
Ilica 85, 10 000 Zagreb 
studzbor@alu.hr 
 

Studentski zbor ALU 2015./17. raspisuje 
 

NATJEČAJ za izradu logotipa SZ ALU 
 

koji je otvoren od 20. listopada do 20. studenog 2015. godine. 
 
 
Cilj natječaja 
Cilj ovog natječaja je izrada prepoznatljivog grafičkog rješenja Studentskog zbora Akademije likovnih 
umjetnosti, kojemu je svrha isticanje na promidžbenim materijalima (službena web stranica SZ ALU, 
društvene mreže, plakati, letci, brošure i sl.). 
 
 
Uvjeti natječaja 

1. na natječaju mogu sudjelovati svi studenti Akademije likovnih umjetnosti 
2. autori se na natječaj prijavljuju s originalnim rješenjem, neograničeni tehnikom 
3. isti autor/ica može predložiti više rješenja 
4. prijedlog logotipa treba biti jednostavan, kreativan i jedinstven 
5. iz prijedloga logotipa treba biti jasno da je riječ o Studentskom zboru ALU 
6. prijedlog logotipa mora sadržavati tekst  “SZ ALU” (slobodno upisivanje ostalog teksta nije 

dopušteno) 
7. idejno  rješenje mora svojom primjenjivošću omogućiti uporabu logotipa u razne svrhe 

(primjerice tisak na posjetnicu/manje dimenzije logotipa ili tisak na majicu/veće dimenzije 
logotipa) 

 
 
Predaja radova 
Dokumentacija se predaje u Urudžbenom uredu ALU, isključivo u A4 zatvorenoj koverti te bez osobnih 
podataka autora/ice ili ikakvog drugog teksta osim oznake: 
 

"ZA NATJEČAJ - LOGOTIP SZ ALU" 
Studentski zbor ALU 

Ilica 85, 10 000 Zagreb 
 
Kako bi se osigurala anonimnost natječaja u navedenoj zatvorenoj koverti A4 formata potrebno je 
dostaviti: 
 

1. prijedlog logotipa izveden na A4 papiru u bilo kojoj tehnici ili u digitalnom obliku na CD-u 
2. manju zatvorenu kovertu, koja sadržava osobne podatke autora/ice: ime i prezime, kontakt e-mail 

i mobitel, datum rođenja, matični broj studenta, smjer i godinu studija 
 
 
NAPOMENA: Osobni podaci se dostavljaju isključivo u manjoj koverti! Prijave u kojima su osobni 
podaci navedeni na A4 prijavnoj koverti i/ili na rješenju logotipa neće se razmatrati. 
 
 
 
Rok prijave i odabir najuspješnijeg rješenja 

- rok za prijavu na natječaj je 20. 11. 2015. do 14.00h 
- radovi  pristigli nakon zaključenog natječaja neće se razmatrati 
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- Povjerenstvo za Natječaj za izradu logotipa SZ ALU u najkraćem će roku donijeti odluku o 
izabranom prijedlogu logotipa SZ ALU 

- proglašenje nagrađenih autora/ica će biti u sklopu Brucošijade ALU, krajem studenog 2015. 
- svi sudionici natječaja će o rezultatima natječaja biti obaviješteni i putem e-maila 
- nagrađene autore/ice te njihova rješenja objavit ćemo i na mrežnim stranicama ALU te na 

Facebook stranici Studentskog zbora ALU 
 
 
Nagrade 
Povjerenstvo za Natječaj za izradu logotipa SZ ALU autoru/ici izabranog rješenja dodijelit će Glavnu 
nagradu: 

- poklon bon u vrijednosti od 500 kn u Trgovini slikarskim i restauratorskim materijalom Juriček  
- poklon knjigu H. H. Arnason: "Povijest moderne umjetnosti" iz antikvarijata-knjižare Studio 

 
Također, Povjerenstvo za Natječaj za izradu logotipa SZ ALU dodijelit će i Posebno priznanje: 

- poklon bon u trgovini Prosvjeta d.o.o. 
 
 
Uvjeti korištenja loga 

- odabrani logotip će biti zaštitni znak Studentskog zbora ALU 
- sva autorska prava nagrađenog rješenja po ovom Natječaju se sporazumno prenose na Studentski 

zbor ALU; autor/ica se slaže da neće imati daljnjih autorskih potraživanje prema Studentskom 
zboru ALU. 

- Povjerenstvo za Natječaj za izradu logotipa SZ ALU zadržava pravo daljnje dorade odabranog 
logotipa u suradnji s autorom/icom   

 
 
Za sva dodatna pitanja vezana uz Natječaj, obratite se na e-mail: studzbor@alu.hr 
 
Veselimo se vašem sudjelovanju! :) 
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