MORIGENOSOV NATEČAJ
za jubilejno grafično podobo
KDO SMO
Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je neodvisna in neprofitna strokovna nevladna
organizacija, ki združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje javnosti,
razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske
raznovrstnosti. Glavna in osrednja dejavnost društva je Slovenski projekt za delfine, dolgoročni
program raziskovanja, monitoringa in varstva delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus) v
slovenskem morju in okoliških vodah severnega Jadrana. To je prva dolgoročna in sistematična
raziskava delfinov v Sloveniji. Društvo Morigenos te živali preučuje in spremlja od leta 2002, s čemer je
dokumentiralo stalno prisotnost populacije velikih pliskavk pri nas. Pred tem je bilo o delfinih v Sloveniji
malo znanega, malokdo pa je vedel, da se pri nas sploh pojavljajo. Društvo Morigenos je z metodo fotoidentifikacije leta 2002 začelo vzpostavljati prvi fotografski identifikacijski katalog delfinov na področju
Slovenije in okoliških voda. Katalog vključuje že več kot 150 delfinov, ki to območje uporabljajo za svoj
življenjski prostor. Več o delu društva si lahko preberete na naši spletni strani: www.morigenos.org.

OPIS NATEČAJA
Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce kmalu praznuje 20-letnico delovanja. Ob tem jubileju
društvo želi zasnovati novo grafično podobo. Le-ta bo vsebovala nov motiv za potisk majic in osvežen
jubilejni logotip društva. Grafična podoba bo vidna eno leto kot jubilejna podoba. Majice so sestavni
del našega zahvalnega paketa za posvojitve delfinov. Preko posvojitev imajo ljudje, ki nas želijo
podpreti, možnost simbolično donirati našemu društvu.
V sooblikovanje in sodelovanje društvo Morigenos z natečajem želi vključiti širšo javnost. Iščemo
nadobudne posameznike, ki želijo prispevati k delovanju našega društva ter s svojimi idejami popestriti
grafično podobo društva. Natečaj je odlična priložnost za referenco oblikovalcem ali mladim, ki se s
tem želijo ukvarjati, saj bo izbrana grafična podoba vidna širši javnosti.

ZAHTEVE IN POGOJI
Osvežen logotip društva mora vsebovati ime društva ter omembo 20 let. Pomembno je, da je skladen
z našo aktivnostjo – mora predstavljali delo društva – prav tako enako velja za motiv potiska majic. Pri
motivu za potisk majic prijavitelji naj upoštevajo, da bo potisk enobarven. Vsebinskih omejitev za motiv
potiska majic ni – želimo, da bodo naše majice všečne in primerne za vsakodnevno nošenje, prav tako
prijavitelji naj upoštevajo, da mora biti potisk primeren za vse generacije. Lahko je igriv, prisrčen,
enostaven, poseben… cenimo ustvarjalnost, zato ne omejujemo prijaviteljev s specifičnimi zahtevami.
Predvsem pa velja, da nam mora biti preprosto všeč.

Zaželeno je, da prijavitelji oddajo logotip društva in motiv majic, saj tako celostno predstavijo naše
društvo in se grafična podoba v celoti sklada. Vendar pa to, da oddajo oboje, ni pogoj za sodelovanje.
Prav tako ni pogojev glede starosti sodelujočih – natečaja se lahko udeleži vsakdo.
Vsi izdelki morajo biti posredovani v vektorski obliki, ki je pripravljena za tisk na majice in uporabo
logotipa. Zaželeno je, da prijavitelj na kratko opiše svoj izdelek (zakaj se je odločil za tak motiv, kaj je
prednost motiva, ozadje izdelka).
Izbrani motiv ali logotip bo predstavljal tudi predlogo za oblikovanje promocijskih gradiv.
S sodelovanjem v natečaju se prijavitelj strinja, da društvo Morigenos uporablja prijavljen motiv in/ali
logotip, v kolikor bo le-ta na natečaju izbran. Avtor bo po izboru pisno podal dovoljenje društvu
Morigenos za uporabo logotipa in motiva. Avtorske pravice pripadajo prijavitelju.
Društvo bo zmagovalnega prijavitelja navedlo kot avtorja motiva in logotipa, v kolikor bo prijavitelj to
želel.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Natečaj bo objavljen 02.02.2021. Rok za oddajo izdelkov je 01.03.2021 do polnoči. Prijavitelji izdelke
oddajo v elektronski obliki na elektronski naslov projekti.morigenos@gmail.com in zadevo označijo z
napisom »Morigenosov natečaj za jubilejno grafično podobo«. V sporočilu naj bodo navedeni kontaktni
podatki prijavitelja (ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov, morebitna povezava do
ostalih izdelkov, v kolikor se s tem ukvarja).

OBVESTILO O IZBORU
Društvo Morigenos bo izdelke pregledalo in se o izboru odločilo najkasneje do 10.03.2021. Prijavljeni
bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti. V kolikor nas bosta navdušila izdelka dveh posameznikov,
bosta zmagovalca natečaja dva. Društvo si pridržuje pravico, da izmed prejetih izdelkov ne izbere
nobenega, v kolikor le-ti niso v skladu z željami in potrebami ter znamko društva.

KAJ NUDIMO V ZAMENO
V zameno zmagovalcu natečaja društvo nudi naslednje:
-

-

Promocija posameznika, ki bo grafično oblikoval logotip ter motiv majic na naših kanalih.
Terenski dan z društvom Morigenos v poletni sezoni. Zmagovalec natečaja bo s prve roke
lahko videl, kako poteka naše raziskovanje delfinov. Potrudili se bomo, da bo izkušnja lepa in
nepozabna, a opažanja delfinov ne garantiramo, saj se v našem morju gibljejo kot divje in
prostoživeče živali.
Posvojitev delfina. Zmagovalec bo zaveden kot posvojitelj delfina, ki si ga izbere sam. V skladu
s tem dobi tudi paket za posvojitelje z materiali društva.

