Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, objavlja razpis za oblikovanje logotipa
Slovenske turno kolesarske poti.
RAZPIS ZA OBLIKOVALCA LOGOTIPA SLOVENSKE TURNO KOLESARSKE POTI
Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, objavlja razpis za oblikovalca logotipa Slovenske
turno kolesarske poti.
V letu smo začeli s pripravo vezne poti za kolesarje imenovano Slovenska turnokolesarska pot (STKP). Pot
obrede skoraj ves slovenski gorski svet, vozimo z gorskimi kolesi pretežno po sredogorju. Podroben opis
poti je na spletni strani http://www.pzs.si/novice.php?pid=9532 Opis kaj predstavlja turno kolesarstvo pa
najdete na tej povezavi http://ktk.pzs.si/vsebina.php?pid=115.
Predno STKP predstavimo širši javnosti želimo izdelati logotip poti. Izhodišča za izdelavo logotipa:
 z logotipom želimo poudariti, da gre za kolesarjenje v goratem prostoru,
 osnovna kolesarska barva v okviru PZS je modra,
 logotip bomo največ uporabljali na nalepke za označevanje poti. Nalepki naj bosta pravokotna ter

okrogla, vendar lahko oblikovalci pripravijo tudi svojo rešitev.
 uporabljal tudi na tiskovinah in promocijskih materialih.
 upoštevajte tudi da je STKP del Planinske zveze in njene dolgoletne tradicije.

Ob prijavi na razpis pošljite:
- vlogo s kratko osebno predstavitvijo vas in vaših referenc,
- idejni osnutek logotipa,
- finančno ponudbo, ki naj vključuje zasnovo logotipa in izdelavo izpeljank za tiskovine in promocijski
materiale skupaj s prenosom vseh materialnopravnih pravic na naročnika.
Predloge pošljite do vključno 30. aprila 2016 na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si ali klasični pošti na
spodnji naslov. Pridobljeni osnutki bodo uporabljeni samo za potrebe izbire na razpisu in ne bodo
honorirani. Vse prispele predloge bo obravnavala izbirna komisija. Neizbrani predlogi bodo avtorjem
vrnjeni. Z izbranim avtorjem bomo sklenili pogodbo o sodelovanju. Sodelujoči boste o rezultatih razpisa
obveščeni do 15. maja 2016.
Planinska zveza Slovenije
Dvorakova ulica 9
p. p. 214
1001 Ljubljana
s pripisom »Razpis – logo STKP«
Za dodatna pojasnila: Matjaž Šerkezi (01 43 45 686), e-pošta turno.kolesarstvo@pzs.si.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.
Ljubljana, 12. 4. 2016
Matej Planko,
Generalni sekretar PZS l. r.

