Městské zásahy Trutnov 2016
Pravidla pro odevzdání

Městské zásahy Trutnov 2016
Pravidla
a forma odevzdání
Forma odevzdání:

POSTER
– POŽADAVKY
- hlavní část
- poster:
• obsah a grafické řešení je zcela na účastníkovi
• -tiskové
PDF
s ořezovými
formát: 1 ažMěstských
2 x A1 (841zásahů
x 594 mm) na výšku nebo šířku, spadávka 5 mm
grafika,
fonty
a obsah jeznačkami,
zcela na účastníkovi
• -na
posteru
místo
pro
redakční kruhovou nálepku o průměru 120 mm, případně vhodné místo určí pořadatel
formát:
1 - bude
2 x A1účastníkem
(841 x 594)určeno
na výšku
nebo
šířku
na posteru
bude
určeno místo
pro redakční
štítek
o kruhovém
fromátu průměr 120 mm
• -toto
místo bude
přelepeno
kruhovou
nálepkou
o průměru
130 mm
redakční štítek
bude obsahovat
číslo projektu,
jméno
autorů a kontakt
na autory.
• -informace
na kruhovou
nálepku zašlete
v textovém
dokumentu:
název zásahu,
jména autorů a spolupracovníků a kontakt na autory
Bude řešen samolepkou o průměru 130 mm (mírně větší než určené místo na posteru), kterou dodají organizátoři.
Všechny ostatní
informace o projektu musí být součástí autorské části.
PODKLADY
DO KATALOGU

• obrazový materiál – jednotlivé soubory v maximální kvalitě, ve formátu *.jpg nebo *.png
část (pro potřeby katalogu):
• grafická
výkresy přednostně
vektorové, ve formátu *.pdf
- vizualizace (1 - 5 x) přiloženy samostatně v maximální kvalitě ve formátu *.jpg nebo *.png
• krátká anotace v rozsahu max. 800 znaků včetně mezer ve formátu .doc
• textová
jmenný seznam
a spolupracovníků,
název zásahu
část (proautorů
potřeby
katalogu):
- krátká anotace v rozsahu max. 800 znaků včetně mezer ve formátu .doc

TERMÍNY A FORMA ODEVZDÁNÍ
• odevzdání pořadateli v elektronické podobě do půlnoci 18. 9. 2016, na e-mail : zasahy@tuarch.cz
online úložiště
např.
-prostřednictvím
postery bude tisknout
pořadatel
na uschovna.cz,
své náklady uloz.to, wetransfer.com
• -výstava
bude
trvat od 27.
do 27. 11. 2016
na náměstí
Republiky
v Trutnově
odevzdání
pořadateli
je v10.
elektonické
podobě
do půlnoci
31.8.2016
na e-mail : zasahy@tuarch.cz
služby
např.
uschovna.cz,
uloz.to,
wetransfer.com
• prostřednictvím
vernisáž proběhne
27. 10.
2016
v 19.00 v hlavním
sále
společenského centra UFFO, po úvodním příspěvku budou moci účastníci představit své návrhy
- výstava proběhne od 27.10. do 27.11. na nám. Republiky
- součástí vernisáže bude přednáškový večer v hlavním sále UFFa 27.10. od 19 00, při kterém mohou účastníci představit své návrhy.
594

841

30

A1

MÍSTO
NALEPENÍ NÁLEPKY
BUDE
MIN.min.
30 MM
OKRAJE
A1
místo PRO
pro identifikační
nálepku
bude
30OD
mm
od okraje

formátu

pozice
identifikační
nálepky
libovolná,
dle autora
DALŠÍ
MOŽNÉ
UMÍSTĚNÍ
NÁLEPKY,
KTERÉ DEFINUJE
AUTOR PROJEKTU.
MŮŽE BÝT KDEKOLIV NA POSTERU MIN. 30 MM OD OKRAJE.

DEFAULTNÍ
UMÍSTĚNÍidentifikační
NÁLEPKY O PRŮMĚRU
základní umístění
nálepky13 CM

Jméno Autora
Jméno Autora
Jméno Autora

#00
kontakt na autora
email@email.xx

