
Vyhlášení soutěže na návrh loga školy 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 

Ředitel Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem vyhlašuje soutěž na návrh loga Gymnázia 
Bystřice nad Pernštejnem. 

Účastníci:  

Soutěž je veřejná, zúčastnit se mohou pracovníci škol, žáci, rodiče, ale i kdokoliv další. 
Vyhlášení soutěže je zveřejněno na internetových stránkách školy.  

Podmínky:  

Soutěžní návrh bude obsahovat logo naší školy. Motiv současného loga není nutné nijak 
využít. 

Nutnou (dominantní) součástí loga má být 5 písmen GYBNP, která již dlouhou dobu tvoří 
naši značku a škola je pod touto zkratkou veřejně známá.  

Součástí loga mohou (nemusí) být i jiné prvky, které se vztahují k místu, městu, regionu, 
budově, interiéru, historii nebo jiným skutečnostem. 

V logu mohou být použity také dominantní barvy (modrá, zelená, žlutá, červená, stříbrná), 
které jsou nedílnou součástí prostor (pater) naší školy. Zároveň by však použití barev 
nemělo bránit vytvoření loga i v černobílém provedení. 

Logo musí být univerzálně použitelné v různých velikostech (vizitky, hlavičkové papíry, 
trička, propagační předměty, fotografie, video...)  

Formát:  

Návrh bude odevzdán v tištěné nebo kreslené podobě na formátu velikosti A4. 

Termín:  

Soutěžní návrhy je nutno doručit na adresu školy (Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, 
Nádražní 760, 593 01) k rukám ředitele nejpozději do 1. března 2023. Všechny listy návrhu 
budou označeny jménem, adresou a kontaktní e-mailovou adresou autora. Návrhy mohou 
být též odevzdány elektronicky na emailovou adresu david.vesely@gybnp.cz . V emailu 
pak budou uvedeny povinné údaje uvedené výše. K dílu (elektronicky nebo vlastnoručně) 
přiložte následující krátké prohlášení.  Účastník soutěže je jediným autorem návrhu a jsou 
mu známy veškeré podmínky soutěže a souhlasí s nimi.  

Způsob výběru:  

Pořadí návrhů na 1. – 3. místě stanoví ředitel školy na základě doporučení soutěžní poroty 
se zastoupením zaměstnanců i žáků a rodičů.  

 



Cena pro vítěze:  

1. cena – poukázka v hodnotě 2 000,- (knižní e-shop) 
2. cena – 1 000,- (knižní e-shop) 
3. cena - čestné uznání - věcná cena 

Další podmínky:  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených návrhů a neudělit žádnou 
cenu anebo některou z cen.  

Odevzdané práce se účastníkům nevracejí.  

Autor vítězného návrhu dává škole souhlas k plnému využití díla a přenechává jí veškerá 
práva z díla plynoucí. Vítězný návrh / návrhy budou sloužit jako podklad pro konečný 
návrh loga naší školy. 

 
PaedDr. Milan Hanák, ředitel školy 


