Seto rahvarõivaraamatu kujunduskonkursi reglement
1. Kujunduskonkursi eesmärk
Seto rahvarõivaraamatu kujunduskonkursi (edaspidi kujunduskonkurss) eesmärk on
leida hetkel alles käsikirja koostamise faasis olevale, aga 2020.aastal kujundamisele
mineva raamatu jaoks sobiv kujundus ja kujundaja.
2. Kujunduskonkursi tingimused
2.1.Kujunduskonkursist võivad osa võtta kõik soovijad, nii üksikisikud kui ka autorite
kollektiivid.
2.2.Autor või autorite kollektiiv võib esitada ühe või mitu raamatu kujunduskavandit
(edaspidi kujunduskavand või kavand).
2.3. Seto rahvarõivaraamatu kujunduskavandile esitatavad nõuded on järgmised:



Kõik kujunduskonkursil soovida osalevad kujundajad saavad sama
lähteülesande: korraldajate poolt etteantud teksti, piltide ja illustratsiooni
kujundamine.
Selleks tuleb avaldada soovi kirjutades e-kirja kogo@setomaa.ee.

2.4.Kujunduskavandite esitamise tähtaeg on 20.november 2019. Tähtajast hiljem
saabunud kujunduskavandid kujunduskonkursi hindamisel ei osale.
2.5.Kujunduskavandid tuleb punktis 2.3 nimetatud tähtajaks saata aadressile
kogo@setomaa.ee
Esitatava töö juures peab olema autori(te) nimi ja kontaktandmed.
2.6.Kujunduskonkursil osalejad kinnitavad kujunduskavandi esitamisega, et
kujunduskonkursile esitatud kujunduskavandid on originaaltööd ega riku kolmandate
isikute intellektuaalomandiõigusi.
2.7.Kujunduskonkursi preemiafond on 800 (kaheksasada) eurot. Preemiad
makstakse välja 10 (kümne) kalendripäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
2.8.Seto Käsitüü Kogo peab punktis 2.6 nimetatud preemiasummadelt kinni kõik
seadusega ette nähtud maksud ja maksed.
2.9.Kõik kujunduskonkursil osalemise kulud kannavad kujunduskonkursil osalejad
ise.
2.10. Kujunduskonkursile
kujunduskavandeid
esitanud
osalejad
loetakse
kujunduskonkursi tingimustega nõustunuks.

3. Kujunduskavandi tehnilised tingimused ja hindamine

Seto rahvarõivaraamat on laiemale kasutajaskonnale mõeldud teatmeteos, mille
mahuks on kavandatud 400 lk.
Eelistatud on kujundus, mis aitab teksti kergesti haarata ja pildiline materjal toetab
lugemist ja seto kultuurist arusaamist.
3.1.Kujundama peab kogu etteantava materjali, mis on saadud vastavalt punktile 2.3.
3.2.Kujunduskavandis peab olema esitatud visioon raamatu formaadist.
3.3.Kujunduskavand peab olema värviline ja konkursile esitatud pdf failis.
3.4.Ideekavandi hindamisel arvestatakse:





Sobivust Seto kultuuriruumi ja etnograafia valdkonda
Lahenduse omanäolisust ja kunstilist kvaliteeti
Kaasaegsust ja uuenduslikkust
Lugejasõbralikkust

3.5.Kujunduskonkursile esitatud kujunduskavandeid ja nende nõuetele vastavust
hindab hindamiskomisjon, mis moodustatakse Seto rahvarõivaraamatu kolleegiumi
liikmetest ja Seto Käsitüü Kogo esindajatest.
3.6.Kujunduskavandid, mis ei vasta kujunduskonkursi tingimustele, tunnistatakse
mittevastavaks ja neid ei hinnata.
3.7.Kujunduskonkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 1.detsember 2019.
3.8.Seto Käsitüü Kogol ei ole kohustust sõlmida lepingut ühegi konkursi töö autoriga.
Seto Käsitüü Kogol jääb õigus kasutada premeeritud konkursitööde
kujunduskontseptsiooni
või
üksikuid
kujunduselemente
rahvarõivaraamatu
kujunduses, kuid üksnes kooskõlastades selle autoriga.

