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Türk Astronomi Derneği (TAD), şimdiye dek kullanmakta olduğu dernek logosunu değiştirmek
üzere 1.000 TL ödüllü bir logo yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılım koşulları ve
değerlendirme süreci ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.
Katılım Koşulları:
1) TAD logo yarışması, her yaştan ve her meslekten katılımcıya açıktır. Yarışmaya katılım
ücretsizdir. Katılımcılar yarışmaya birden fazla tasarım ile katılabilirler.
2) Yarışmaya katılım için son tarih 1 Temmuz 2014'tür. Katılımcılar vektörel formatta
hazırladıkları logoları, başvuru aşamasında JPG veya PNG biçiminde ve en az 150 dpi
çözünürlükte, belirtilen son tarihe kadar "TAD Logo Yarışması" başlığı ile tad@tad.org.tr
e-posta adresine göndermelidir. E-postanın mesaj kısmında katılımcının,
Adı / Soyadı:
E-posta adresi:
Telefon:
bilgileri yer almalı ve bu kısma başka herhangi bir metin eklenmemelidir.
3) Türk Astronomi Derneği birinci seçilen logoyu sosyal medya ortamlarında, resmi
yazışmalarında ve duyurularında kullanabilecektir. Seçilen logonun 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ile ortaya çıkan tüm hakları Türk Astronomi Derneği'ne ait
olacaktır. Düzenlenecek muvafakatname ile tasarımcı, şimdi ve ileride doğacak tüm haklarını
Türk Astronomi Derneği'ne devredecektir. Tasarımcı ile Türk Astronomi Derneği Yönetim
Kurulu üyeleri arasında gerçekleşecek toplantıda tasarımın vektörel halinin sunulması
gerekmektedir. Birinci seçilse bile vektörel olarak sunulmayan logonun tasarımcısı ödül
hakkını kaybeder.
4) Logonun hazırlanması sırasında, herhangi bir kaynaktan alınmış fotoğraf vb. görsel
materyal kullanılmayacaktır. Logo, astronomi / astrofizik çalışmalarını çağrıştıracak şekilde
özgün olarak tasarlanmalıdır. Yarışmanın sona ermesinden sonra bile olsa, logonun
özgünlüğü ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ve mali sorumluluklar tasarımcıya aittir.
Değerlendirme Süreci:
Yukarıda belirtilen adrese gönderilen taslaklar Türk Astronomi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri
tarafından değerlendirilecektir. Birinci seçilen logo 15 Temmuz 2014 tarihinde TAD ağ
sayfalarında ilan edilecektir. Yarışmayı kazanan logonun, TAD ile ilgili her türlü yazışmada ve
internet ortamlarında kullanılıp kullanılmayacağı TAD Yönetim Kurulunun tasarrufundadır.
TAD Yönetim Kurulu, yarışmaya katılım yeterli olmadığı takdirde logo yarışmasını
sonlandırma hakkını elinde tutmaktadır.
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