О Б Щ И Н А

П Е Р Н И К

2300 Перник, пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ЗАПОВЕД
№ 1020
гр. Перник, 14.06.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с подготовката на ХХVІI
Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за създаване на проекти за печатни рекламни материали и сувенири за ХХVІI
Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник 2018
Пакетът печатни рекламни материали следва да включва:
а) плакат
б) покана с плик
в) грамота /наградна/
г) диплом за участие
д) идентификационна карта /бадж/
е) еднолистен календар
ж) торбичка
з) папка
и) флаер/и
й) листовка за SMS-гласуване
2. Задължителни елементи:
- надпис: ХХVІI Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“
– Перник / ХХVIІ INTERNATIONAL FESTIVAL OF MASQUERADE GAMES
“SURVA” - PERNIK
- дата на провеждане: 26-28.01.2018 г.
- лого на фестивала
- лого на FECC
- герб на Община Перник
- слоган: „Ликувайте по Сурва!”
3. Конкурсът е отворен за всички автори.
4. Проектите се представят до 16:30 ч. на 31.07.2017 г. в деловодството на Община
Перник или по пощата на адрес: Перник, пл. “Св. Иван Рилски” 1а, отдел ОКМДДР – за
конкурса за рекламни материали на МФМИ “Сурва” в запечатан плик, който съдържа
хартиен и електронен носител, както и кратка биографична справка за автора.
5. Проектите ще бъдат оценявани от 5-членно жури, съставено от дизайнери и
организатори на фестивала.
6. Класираният на първо място получава награда в размер на 500 лв. и възложение
за изработка на материалите.
7. Резултатите от конкурса се обявяват в 2-седмичен срок на сайта на Община
Перник www.pernik.bg и в медиите.
8. Проектите трябва да отговарят на следните условия:
- да отразяват характера на МФМИ “Сурва”
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- материалите да бъдат съобразени с традицията, естетиката и духа на
сурвакарските и кукерските игри
- да отразяват фестивала като част от културното многообразие на
обединена Европа
- шрифтът, размерът на логото и текстовете са по преценка на автора
*Логата може да намерите на сайта www.surva.org
За допълнителна информация: Община Перник, тел. 076 684 244, 076 684 274, 076
684 232 и e-mail: info@surva.org
Обявата за конкурса да се постави на видно място в сградата на Община Перник,
да се публикува на сайта на Община Перник www.pernik.bg и в медиите.
Вяра Церовска
Кмет на Община Перник
и Председател на Организационния комитет
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