IDEEKONKURSI TINGIMUSED
1. Üldtingimused
1.1.

Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Üks konkursil
osaleja võib esitada mitu ideekavandit eeldusel, et need on eraldiseisvalt esitatud
ning tähistatud erinevate märgusõnadega.

1.2.

Konkursile tuleb esitada kompleksselt nimetuse ja logo ideekavandi.

1.3.

Konkurss viiakse läbi kaheetapilisena. Esimeses etapis toimub ideekavandite
hindamine märgusõnade alusel ning teises etapis avatakse märgusõnadele
vastavad nimekaardid.

1.4.

Ideekonkurss algab Kohtla-Järve linna kodulehel (kodulehe aadress on
www.kohtla-jarve.ee ) avaldamise kuupäevast.

2. Ideekavandite esitamine
2.1.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 29.05.2017. a kuni kella 11:00.

2.2.

Ideekavand tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele aadressil Keskallee 19,
kab.103 ühes kinnises ilma väliste tunnusmärkideta pakendis, millel on viide
„Ideekonkurss. Spordikeskus“.

2.3.

Pakend peab sisaldama 1 (ühte) ideekavandi ümbrikku ja 1 (ühte) nimekaardi
ümbrikku, mis peavad sisaldama järgmisi dokumente/andmeid:
- ideekavandi ümbrik peab sisaldama ideekavandi dokumente ning peab
olema tähistatud üksnes märgusõnaga (ideekavandil ega ümbrikul ei tohi
olla autori andmeid);
- nimekaardi ümbrik peab kandma "Nimekaardi" tähistust koos
märgusõnaga ning sisaldama ideekavandi autori kontaktandmeid (vaata
LISA 1) ja autori kinnitust (alaealise autori puhul vanema kinnitust)
kõikide ideekonkursi tingimustega nõustumise kohta (vaata LISA 2. Autori
kinnituskiri).

2.1.
2.2.

Ideekavandi võib esitada käsitsi joonistatult paberkandjal või PNG/JPG ja PDF
formaadis väljatrükitult, lisada tuleks idee selgitus.
Ideekonkursi kohta saab kuni 15.05.2017. a lisateavet : tel 33 78604, e-post
tatjana.pedius@kjlv.ee.

3. Esitatava ideekavandi maht ja vorm
3.1.

Ideekavand peab sisaldama:
- logo kavandit koos nimetusega (ei tohi sisaldada fraasi – „Järve Spordi- ja
Tervisekeskus“). Töö peab olema originaallooming;

- värvilahendust (3 – 5 värviga).
3.2.

Logo peab olema positiivne, nooruslik, rõõmus, väheste detailide ja selgete
piirjoontega.

3.3.

Nimetus peab olema lakooniline ja kajastama objekti iseloomu.

3.4.

Esitatavat tööd (logo ja spordikeskuse nimetust) peaks olema võimalik tulevikus
kasutada spordi ja tervislike eluviiside sümboolikana.

3.5.

Logo peaks olema võimalik kasutada trükistel, meedias, riietel ja digitaalselt.

4. Ideekavandi hindamine ja võitjate avalikustamine
4.1.

Ideekavandeid hindab žürii.

4.2.

Žürii hindab ainult neid konkursile esitatud kavandeid, mis on õigeaegselt
esitatud ning vastavad logo ja Järve Spordi- ja Tervisekeskuse visuaalse
identiteedi ideekonkursi tingimustele. Vastavust konkursi tingimustele otsustab
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon.

4.3.

Žürii avab ainult ideekavandi ümbrikud ning käsitleb ideekavandeid märgusõna
põhiselt.

4.4.

Žürii valib ühise arutelu käigus välja parima töö, võttes arvesse järgmisi
kriteeriume:
- esitatud logokavandite ja kujundusnäidiste atraktiivsust, originaalsust ja
sobivust;
- esitatud visuaalsete lahenduste potentsiaalset kasutusvõimaluste rohkust
erinevates meediumites ning erinevatel reklaamkandjatel.

4.5.

Tulemused avalikustatakse märgusõnade järgi Kohtla-Järve Linna kodulehel
hiljemalt 10.juulil 2017. a koos informatsiooniga nimekaartide avaliku avamise
kohta.

4.6.

Nimekaartide avamine toimub avalikul koosolekul autorite või autorite esindajate
juuresolekul, kus avatakse konkursi võitnud või auhinnatud ideekavandite
märgusõnadele vastavad nimekaardid.

4.7.

Avaliku koosoleku toimumisest teavitatakse Kohtla-Järve linna kodulehel.

5. Edasine koostöö konkursi võitjaga
5.1.

Väljavalitud töö autori(te)ga jätkatakse tööd lõpliku resultaadi vormistamiseni.

5.2.

Lõppresultaadi vormistamiseks ja auhinnatud ideekavandi kasutamiseks
sõlmitakse ideekavandi autoriga (alaealiste puhul – lapse vanemaga) autorileping,

mille kohaselt loovutab ideekavandi autor konkursi korraldajatele kõik varalised
autoriõigused ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste perioodiks ning
annab konkursi korraldajale ainulitsentsi isiklike autoriõiguste teostamiseks.
Konkursi raames makstav auhinnaraha on nimetatud õiguste loovutamise ja
litsentseerimise eest makstav autoritasu.
6. Konkursi auhind
6.1.

Konkursi auhinnafond on 500 eurot.

6.2.

Auhind makstakse konkursil esimese koha saavutanud võitjale välja pärast
lõppresultaadi saavutamist konkursivõitjaga sõlmitud autorilepingu alusel. Kõik
EV seadustest tulenevad maksud tasub Kohtla-Järve Linnavalitsus.

6.3.

Žürii võib sobiva ideekavandi puudumisel auhinna kogusumma ulatuses
konkursil osalejate vahel ümber jagada või jätta välja andmata.

6.4.

Teistele auhinnatud ideekavandi esitanud võitjatele makstakse auhind välja
ideekonkursi tulemuste otsuse alusel.

7. Konkursi tulemuste realiseerimine
7.1.

Käesoleva ideekonkursi auhinnatud ideekavandi omandiõigused lähevad üle
Kohtla-Järve Linnavalitsusele.

7.2.

Esitatud konkursitööde autoritele kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse
seadusele ideekavandi isiklikud autoriõigused.

7.3.

Auhinnatud ideekavandi autori(te) kõik varalised õigused lähevad auhinna
väljamaksmisel üle Kohtla-Järve Linnavalitsusele.

7.4.

Lisaks varaliste autoriõiguste üleandmisele annavad auhinnatud ideekavandi
autorid Kohtla-Järve Linnavalitsusele tähtajatu ainulitsentsi järgmiste isiklike
autoriõiguste kasutamiseks:
- õigus teose puutumatusele;
- õigus teose täiendamisele;
- õigus teose lisadele.

7.5.

Kohtla-Järve Linnavalitsus jätab endale õiguse tulevikus kasutusele võetava
kaubamärgi kontrollimise Eesti Patendiametis.

7.6.

Auhinnata jäänud konkursitööde omandi- ja autoriõigused jäävad nende
autoritele.

LISA 1. Nimekaart

Nimekaardi ümbrik peab kandma "Nimekaardi" tähistust koos märgusõnaga ja
sisaldama järgmisi andmeid autori(te) kohta:
1. Ideekavandi autori(te) ees- ja perekonnanimi(ed).
2. Vanus(ed).
3. Kontaktandmed (e-maili aadress, telefoninumber, elukoha aadress).
Kui konkursitöö esitatakse pseudonüümi all, siis tuleb autoril märkida ka kodanikunimi,
et vajadusel saaks temaga ühendust võtta.

LISA 2. Autori kinnituskiri.

Autori kinnituskiri

Ideekonkursi korraldaja:
Ideekonkursi nimetus:

Kohta-Järve Linnavalitsus
Järve Spordi- ja Tervisekeskuse nimetuse ja
logo ideekonkurss

Autori (autorite) nimi (nimed): _________________________________
1. Kinnitan (kinnitame), et olen (oleme) üle võtnud kõik ideekonkursi tingimused ja
esitan (esitame) ideekavandid üksnes nende asjaolude kohta, mille kohta Korraldaja
on soovinud võistlevaid pakkumusi toodud tingimustel.
2. Kinnitan (kinnitame), et oman (omame) töö täitmiseks vajalike intellektuaalse
omandi õigusi.
3. Kinnitan (kinnitame), et olen (oleme) esitatud töö (tööde) tegelik (tegelikud) ja
ainuke (ainukesed) autor (autorid).
4. Aktsepteerin (aktsepteerime), et ideekonkursi auhinnatud ideekavandi
omandiõigused lähevad üle Korraldajale.
5. Aktsepteerin (aktsepteerime), et auhinnatud ideekavandi kõik varalised õigused
lähevad auhinna väljamaksmisel üle Korraldajale.
6. Aktsepteerin (aktsepteerime), et lisaks varaliste autoriõiguste üleandmisele annan
(anname) Korraldajale üle tähtajatu ainulitsentsi järgmiste autoriõiguste
kasutamiseks:
- õigus teose puutumatusele;
- õigus teose täiendamisele;
- õigus teose lisadele.
7. Annan (anname) Korraldajale loa meie kohta järelepärimiste tegemiseks,
kontrollimaks meie kvalifikatsiooni ja esitatud andmete õigsust.
8. Aktsepteerin (aktsepteerime), et auhinnata jäänud konkursitööde omandi- ja
autoriõigused jäävad nende autoritele.

Kuupäev:

________________

Autori esindaja nimi:
Esindaja allkiri:

________________

________________

