REGLEMENT ONTWERPWEDSTRIJD
Ontwerp van een logo, baseline, mascotte & huisstijl

OPDRACHT
Artikel 1
Het stadsbestuur van Oudenburg – verder in dit reglement als ‘organisator’ aangeduid – richt
een wedstrijd in met volgend doel:
1. het ontwerpen van een nieuw stadslogo, dat kan gebruikt worden in alle vormen van
communicatie van de stad (promotiedrukwerk, merchandisingtools, digitale communicatie,
…);
2. copywriting van een baseline, die als een inhoudelijke slogan de unieke elementen van de
stad vertaalt;
3. het ontwerpen van een stadsmascotte die door alle diensten gebruikt en aangepast kan
worden;
4. het uitwerken van een bijpassende huisstijl (een combinatie van het logo, de baseline en
overige stijlelementen die eerstgenoemde items versterken).

Artikel 2
Elke inzending moet vergezeld zijn van een toelichting van het voorgestelde concept. De
gedachte die achter het ontwerp en de onderdelen ervan schuil gaat moet hiermee duidelijk
gemaakt worden.

Artikel 3
In het logo en de huisstijl die uiteindelijk worden gekozen is de organisator vrij nog
wijzigingen naar eigen goeddunken door te voeren. Dit om het ontwerp voor alle
toepassingen geschikt te maken of om nog beter het beoogde resultaat te benaderen.
Bij de keuze van het winnend ontwerp kan het logo eventueel losgekoppeld worden van de
baseline en kan de baseline van een andere inzending bij het weerhouden logo worden
gevoegd. De ontwerpers van beide elementen worden in dat geval vergoed naargelang hun
inbreng (cfr. art. 12).
Ingeval voor een andere baseline gekozen wordt, staat de ontwerper van het winnende logo
in voor de verdere grafische uitwerking van de huisstijl.

INHOUDELIJK
Artikel 4
Het logo moet eenvoudig, tijdloos, onderscheidend en opvallend zijn. Het bevat de naam van
de stad. Door haar vorm draagt het logo bij tot de herkenbaarheid en de frisse uitstraling
van de stad.
De baseline moet informatief en imago-versterkend werken. Het doel van de baseline is om
het logo inhoudelijk te ondersteunen, door een concrete boodschap mee te geven.
De stadsmascotte moet genderneutraal zijn en inzetbaar/aanpasbaar zijn bij de verschillende
diensten zoals jeugddienst, sportdienst, …
De uitgetekende huisstijl moet zakelijk doch vernieuwend zijn en op een duidelijke, visueel
aantrekkelijke en herkenbare manier weergeven waar de stad voor staat. Hier wordt een
voorstelling gevraagd, nog geen volledige uitwerking.

ONTWERP & BRUIKBAARHEID
Artikel 5
Het logo-ontwerp moet maximaal inzetbaar zijn:
•

zowel in klein als in groot formaat te gebruiken, waarbij de leesbaarheid steeds
gegarandeerd blijft;

•

horizontaal en verticaal toepasbaar;

•

zowel in kleur als in zwart/wit beschikbaar en bruikbaar;

•

waarin de kleuren van de stad (blauw en wit) verwerkt zijn;

•

vectorieel opgebouwd.

Artikel 6
Alle lettertypes die deel uitmaken van het ontwerp, worden duidelijk omschreven en digitaal
meegeleverd met de wedstrijdinzending.
De toegepaste fonts zijn zowel binnen het Apple als Windows platform bruikbaar en zijn bij
voorkeur rechtenvrij te gebruiken.
Indien betalende fonts werden gebruikt in het winnende ontwerp, kan de organisator
voorstellen deze bij de uitwerking van het finale ontwerp te vervangen door een rechtenvrije
variant.

Artikel 7
Elke inzending omvat volgende documenten:
•

1 A4 met het kleurlogo op een witte achtergrond;

•

1 A4 met het kleurlogo op een zwarte achtergrond;

•

1 A4 met het kleurlogo op een foto/afbeelding;

•

1 A4 met een zwart/wit variant van het logo;

•

1 A4 met voorstelling van de stadsmascotte;

•

1 A4 met alle huisstijlelementen en een omschrijving ervan;

•

1 A4 met uitgeschreven motivering van/toelichting bij het aangeleverde ontwerp.

Daarnaast worden volgende concrete toepassingen van de huisstijl uitgewerkt en
aangeleverd (formaat vrij te kiezen):
•

briefpapier;

•

folder;

•

persbericht;

•

verzamelmapje voor documenten (A4);

•

e-footer (voor e-mailhandtekening);

•

webpagina (op klassieke pc resolutie 1024x768px en een mobiele variant).

Het staat de deelnemer vrij bijkomende toepassingen uit te werken die de huisstijl nader
illustreren.

Artikel 8
De winnaar van de wedstrijd werkt in een latere fase een gedetailleerd huisstijlhandboek uit
en levert voor alle gewenste toepassingen een drukklaar bestand aan. Deze opdracht wordt
voorafgegaan door een bindende prijsraming.

DEELNAME
Artikel 9
De wedstrijd staat open voor grafische ontwerpers die professioneel in de branche actief zijn,
alsook voor grafische ontwerpers in wording (studenten).

Artikel 10
Elke deelnemer mag maximum drie ontwerpen insturen. Elke ontwerp maakt deel uit van
een aparte inzending.

Artikel 11
Alle in art. 7 vermelde documenten/bestanden worden zowel in papieren als digitale vorm
(dvd of USB) aangeleverd bij inzending.

Artikel 12
De winnaar krijgt een reischeque van 500,00 euro. De prijs kan ook opgesplitst worden
indien verschillende ontwerpen gekozen zouden worden: 300,00 euro voor het ontwerp van
het logo (en de aanzet tot de huisstijl), 100 euro voor de copywriting van de baseline en
100,00 euro voor het uitwerken van de stadsmascotte. Voor de verdere uitwerking van de
huisstijl wordt een aparte prijs afgesproken (cfr. art. 8).

Artikel 13
Het inschrijvingsformulier en de ontwerpen moeten uiterlijk tegen 20 augustus 2019 worden
ingediend op het stadhuis van Oudenburg (Weststraat 24).

Artikel 14
Alle ingestuurde documenten (met uitzondering van het inschrijvingsformulier) zijn anoniem:
ze dragen niet de naam noch enige vorm van herkenning of verwijzing naar de betrokken
deelnemer.
Inzending gebeurt door middel van een aan het Oudenburgse stadsbestuur geadresseerde
anonieme enveloppe, met duidelijk opschrift ‘DEELNAME ONTWERPWEDSTRIJD
LOGO/HUISSTIJL STAD OUDENBURG’. Deze bevat op haar beurt twee afzonderlijke,
ongemerkte, gesloten, witte A4-enveloppen met in de ene het inschrijvingsformulier en in de
andere de gevraagde prints met grafische uitwerkingen en toelichting ervan. Op de
ingesloten enveloppen mogen alleen de woorden ‘inschrijvingsformulier’ en ‘ontwerp’ staan.
Op geen enkele omslag mag een vermelding voorkomen die verwijst naar de indiener.
Elke, aan het Oudenburgse stadsbestuur geadresseerde omslag, mag slechts één ontwerp
bevatten.
Elke overtreding tegen dit artikel heeft onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg.

RECHTEN / PLICHTEN
Artikel 15
Elke inzending is een nieuw en authentiek ontwerp. De deelnemer verklaart de
ontwerper/bedenker te zijn van de uitgetekende huisstijl en de grafische elementen die er
deel van uitmaken. Het ontwerp is bijgevolg vrij van rechten door derden.
Het is niet aan de organisator om te verifiëren of het ingediende ontwerp beantwoordt aan
voornoemde bepaling.
De organisator draagt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid rond inbreuken die
aanleiding zouden kunnen geven tot juridische betwistingen.
Schadeclaims, ten gevolge van inbreuken op auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van
derden, zullen verhaald worden op de ontwerper.

Artikel 16
De deelnemer doet afstand van het ingestuurde logo, de baseline, mascotte en de
uitgetekende huisstijl. Door inzending ziet hij/zij dus af van alle rechten, inclusief zijn/haar
intellectuele rechten. De organisator mag bijgevolg onbeperkt en kosteloos gebruik maken
van het ontwerp.

Artikel 17
De ingezonden ontwerpen blijven eigendom van de organisator en worden niet
teruggestuurd. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
beschadiging of verlies van de ingediende ontwerpen.

Artikel 18
De organisator houdt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen of in
te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Indien geen van de ingezonden
ontwerpen voldoet aan de verwachtingen en voorschriften, is de organisator niet verplicht de
prijs toe te kennen. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
In overleg met de ontwerper kan het winnende logo, de baseline en/of de uitgetekende
huisstijl door de organisator eventueel nog verder verfijnd/bijgestuurd worden tot een finale
versie.
De organisator is vrij om in de toekomst verdere wijzigingen in het ontwerp door te voeren.

Artikel 19
Indien blijkt dat na bekendmaking van de winnaar, de gegevens op zijn/haar
inschrijvingsformulier niet (correct) of onvolledig zijn ingevuld, of indien het formulier niet
werd ondertekend door de deelnemer, kan de organisator haar beslissing herroepen en
alsnog een ander ontwerp als winnaar uitroepen.

Artikel 20
De jury wordt samengesteld door de organisator, die steeds het recht heeft om de
samenstelling van de jury te wijzigen. De beslissingen van de jury zijn zonder verhaal.

Artikel 21
Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer het reglement en elke
beslissing van de jury en de organisator.

TIMING AANPAK
•

Afsluiten van de wedstrijd: 20 augustus 2019

•

Jurering van de ingediende ontwerpen: eind augustus 2019

•

Uitwerken van de huisstijl: najaar 2019

MEER INFO
Dienst communicatie
Weststraat 24 – 8460 Oudenburg
T 059-56 84 46
E communicatie@oudenburg.be

