KILPAILUKUTSU

Suunnittele Itä-Suomen Muoto ry:lle haalarimerkki!
Piirteletkö luennolla kirjankanteen? Onko kaikki haalarimerkit tylsiä? Haluaisitko suunnitella oman haalarimerkin?
Saat vapaat kädet designin suunnitteluun, mutta toivoisimme, että siinä näkyisi jotenkin muotoilu ja itäsuomalaisuus.
Design voi olla mustavalkoinen tai värillinen. Tekniikalla ei ole väliä, kunhan design on piirros tai kuvitus, valokuvia ei
hyväksytä. Haalarimerkin koko on 50 x 100 mm, jossa on 45 x 68 mm kokoinen alue Sinun designille.
Katso kilpailun säännöt alta!

Säännöt
Kilpailuaika: 1.-30.6.2021.
Deadline
Kilpailutyöt on toimitettava viimeistään 30.6.2021 klo 16
Suomen aikaa osoitteeseen:
info@itasuomenmuoto.fi
Ohjeet & Säännöt
•
Kilpailuun voivat osallistua kaikki (itäsuomalaiset)
muotoilun ja luovien alojen täysi-ikäiset opiskelijat.
•
Designin tulee mahtua sille varatulle alueelle
(haalarimerkin kaava 1:1 ohessa)
•
Designin tulee olla kuvitus, valokuvia ei hyväksytä.
•
Merkissä on mahdollista käyttää yhdeksää eriväristä
lankaa.
•
Design ei saa olla loukkaava tai hyvän maun vastainen.
•
Design ei saa olla aikaisemmin julkaistu työ.
•
Tekijällä täytyy olla täydet tekijänoikeudet työhönsä.
•
Itä-Suomen Muoto ry pidättää oikeuden muuttaa
designin kokoa ja värisävyjä merkin mahdollisessa
valmistusvaiheessa.
•
Kilpailuaika on 1.6.-30.6., jonka jälkeen Itä-Suomen Muoto ry:n hallitus valitsee yleisöäänestykseen siirtyvät
finalistit. Omaa suosikkiaan voi äänestää 5.-16.7. välisellä
ajalla ja lopullinen voittaja julkaistaan viikolla 29.
•
Voittajan designilla varustetut haalarimerkit valmistuvat
syksyllä 2021.
•
Kilpailutyö toimitetaan PNG tai JPG-tiedostona (suositeltu
tarkkuus vähintään 1000 x 1000 px) osoitteeseen
info@itasuomenmuoto.fi.
•
Lähettämällä kuvan merkistä annat Itä-Suomen Muoto
ry:lle oikeuden julkaista kuvan sekä valmistaa ja myydä
kyseistä haalarimerkkiä.
•
Hyvän tavan mukaisesti IMU ilmoittaa tekijän nimen
haalarimerkin yhteydessä somessa ja nettisivuillaan.

Vinkkejä suunnitteluun
•
Designiin voi hakea inspiraatiota esimerkiksi
itäsuomalaisesta muotoilusta, yhteistyöstä,
vuorovaikutuksesta eri alojen välillä, suomalaisesta
luonnosta ja opiskelijaelämästä.
•
Mitä yksinkertaisempi, sitä näyttävämpi lopputulos.
•
Käytä riittävän suurta ja selkeää fonttia,
vähintään 5 – 6 mm.
•
Vältä erittäin pieniä yksityiskohtia sekä ohuita viivoja.
•
Suosittelemme käyttämään selkeää ja riittävän suurta
designia, jotta designin yksityiskohdat erottuvat.

50mm

Palkinnot
Voittaja saa
•
300€ lahjakortin Verkkokauppa.comiin

(Lahjakortti postitetaan voittajalle eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.
Huomioithan, että lahjakortti on verotettavaa tuloa.)

•
10 kpl Itä-Suomen Muoto ry:n haalarimerkkejä
		
Muut finalistit palkitaan yllätyspalkinnoin

45mm
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