مسابقة تصميم شعار
اجلمعية الكيميائية السعودية

تعلن اجلمعية الكيميائية ال�سعودية عن طرح م�سابقة ت�صميم �شعار للجمعية الكيميائية ال�سعودية
�أو ًال:

ثاني ًا:

ثالث ًا :

رابع ًا :

خام�س ًا :

املوا�صفات العامة لت�صميم ال�شعار:
�1.1أن يت�ضمن ت�صميم ال�شعار ا�سم “ اجلمعية الكيميائية ال�سعودية » “Saudi Chemical Societyباللغتني العربية و االجنليزية
�2.2أن يتميز ت�صميم ال�شعار باالبتكار و اال�صالة و عدم التكرار �أو الن�سخ �أو االقتبا�س من ت�صميمات �أخرى حملية �أو اقليمية �أو عاملية.
�3.3أن تكون الفكرة بالت�صميم ال�شعار مطبقة ب�أ�سلوب جميل وب�سيط يعك�س ر�سالة و نظرة اجلمعية وير�سخها يف الأذهان.
�4.4أن تكون عنا�صر ال�شعار وا�ضحة وجتمع بني الب�ساطة يف التكوين وعمق الداللة يف امل�ضمون و �سهولة التنفيذ .
5.5يرفق تقريرا ًموجزاً و منف�صال ً يت�ضمن املعلومات التالية عن الت�صميم:
•�شرح مب�سط عن فكرة الت�صميم و دالالت الرموز .
•اي�ضاح و تف�سري ايحاءات الرمزية و اال�شكال �إن وجدت .
•تقدمي معلومات كافية عن االلوان و االخت�صارات و العنا�صر التي يحتويها الت�صميم.

ال�شروط يلتزم بها امل�شاركون يف امل�سابقة:

1.1تعترب جميع الت�صاميم امل�شاركة ملكاً للجمعية الكيميائية ال�سعودية .و ال يحق املطالبة بها بعد انتهاء امل�سابقة و يحق جلمعية ا�ستخدامها و اال�ستفادة
منها مع املحافظة على احلقوق االدبية للم�شارك بالت�صميم .
2.2عند اختيار الت�صميم الفائز على �صاحب ال�شعار االلتزام باجراء التعديالت املطلوبة من اجلمعية �إن وجدت.
3.3يتقبل جميع امل�شاركني بامل�سابقة القرار النهائي للجنة التحكيم عن اختيار الت�صميم الفائز و يعترب قرار نهائي ال رجعة فيه.

املوا�صفات الفنية لت�صميم ال�شعار:

�1.1أن تكون الألوان امل�ستخدمة يف الت�صميم معقولة.
2.2ينفذ العمل با�ستخدام �أحد الربامج االحرتافية يف الت�صميم على �أن يكون بجودة عالية مبقا�س  300 *500بك�سل.
�3.3أن يحتفظ الت�صميم بو�ضوح جميع عنا�صره �سوا ًء بالألوان املختلفة �أو باللونني الأبي�ض والأ�سود عند الت�صغري �أو التكبري.
�4.4أن يت�صف الت�صميم ب�إمكانية تنفيذه (و ا�ستخدامه) يف جميع و�سائل الإعالم والإعالن وب�إمكانية تنفيذه ب�شكل بارز �أو غائر على الدروع وامليداليات دون ت�أثر �أي مكوناتها.
�5.5أن يت�صف الت�صميم ب�إمكانية تنفيذه ب�شكل جم�سم ذي ثالثة �أبعاد.
6.6يقدم �أويعر�ض على ورق مقوى و يثبت على فلني  A4يقدم الت�صميم الفائز بالألوان على ورق.
7.7تقدم ن�سختان من الت�صميم م�صغراً ينا�سب الطباعة على الأظرف واخلطابات الر�سمية يف حدود (�3– 2سم)� .إحداهما بالألوان والأخرى بالأبي�ض والأ�سود.
8.8يقدم الت�صميم جاهزاً للطبع �أو اال�ستخدامات الأخرى مبا يتنا�سب مع �أنظمة املطابع على قر�ص مدمج بال�صيغ خمتلفة .

مميزات امل�سابقة:

1.1تقدم مكاف�أة الفائز بت�صميم ال�شعار مقدارها ( )5.000خم�سة االف ريال مع �شهادة تقدير تقدم من اللجنة .
2.2يعلن عن الت�صميم الفائز مبوقع اجلمعية مع تغطية اعالمية عن امل�شارك بالت�صميم يقدم فيها الفائز �شرح لل�شعار .
�3.3شهادة �شكر وتقدير للمر�شحني املتناف�سني يف اح�سن ت�صميم م�شارك يف امل�سابقة.
4.4تعر�ض جميع الت�صاميم امل�شاركة يف معر�ض متزامن مع اجتماع اجلمعية العمومية .

التقدمي للم�سابقة :
�1-1آخر موعد لتلقي الأعمال هو يوم الأربعاء  /14جمادى الأولى 1439 /هـ املوافق  /31يناير 2018/م .
 2-2تر�سل الأعمال على الربيد االلكرتوين .info@chem.org.sa
 3-3يرفق مع الت�صميم املعلومات الأتية  :اال�سم ،رقم ع�ضوية اجلمعية �إن وجدت  ،رقم الهاتف اجلوال ،الربيد االلكرتوين.

ملزيد من املعلومات عن اجلمعية الكيميائية ال�سعودية
ميكنكم زيارة موقع اجلمعية :
http://www.chem.org.sa/
تعترب ال���ش�ع��ارات ال�ف��ائ��زة ح��ق م��ن ح�ق��وق اجلمعية
الكيميائية ال�سعودية.

