POJĎME SI VYTVOŘIT NAŠE LOGO
Město Rokytnice nad Jizerou se pustilo do Projektu Zdravé město a jsme tedy na
samotném začátku. Tento projekt není jen o jednom člověku a určitě není jen čistou
„úřednickou“ záležitostí, ale je i záležitostí veřejnosti. Pokud chceme, aby se daly
věci do pohybu, spojíme své síly dohromady a budeme společně pracovat na rozvoji
našeho města. Do tohoto projektu se může zapojit opravdu každý.
A co budeme v rámci tohoto projektu dělat? Uspořádáme akci „Ukliďme Česko“
v rámci Dne Země a Dny zdraví. „Ukliďme Česko“ už známe z minulého roku
a nově uspořádáme Dny zdraví, kde budeme podporovat naše zdraví, a to už aktivně
či pasivně. Dále spolu odhalíme problémy našeho města a budeme se je snažit
společně odstranit.
Do Projektu Zdravé město se zapojilo více jak 100 měst a aby bylo na první pohled
jasné, že jsme se také zapojili do tohoto projektu, potřebujeme logo. Logo bude naší
značkou a všem bude jasné, o co nám jde a co pro to děláme. Vytvoření loga
bude naším prvním společným projektem.

„Tak pojďme si vytvořit společně naše logo.“
Jak na to?
1. Zapojit se může opravdu každý, děti, maminky, tatínkové, babičky
a dědečkové, tety a strýčkové. Zkrátka každý, kdo se chce podílet na rozvoji města
nebo jen rád kreslí.
2.

Návrh můžete jednoduše nakreslit ručně tužkou, pastelkami, fixem či vodovkami
na papíře či čtvrtce (formát A5 či A4) nebo i jinak graficky zpracovat pomocí
různých grafických programů.

3.

V tištěné podobě můžete návrh loga odevzdat na Městském úřadě, v kanceláři
investičního oddělení nebo v digitální podobě ve formátu .pdf či .jpg na e-mail:
investice2@mesto-rokytnice.cz. Návrhy posílejte, noste do 13. května 2016.

Nejlepší logo bude oceněno a jeho tvůrce jako odměnu dostane tablet.
Jak logo budeme hodnotit?
Skupina pro projekt Zdravé město vybere 5 nejlepších návrhů a z těchto návrhů si sami
vyberete to nejlepší logo. Tato skupina je složena nejen ze zástupců města, ale i ze
zástupců široké veřejnosti. Na Vaše návrhy se moc těšíme a proto, kdo nám přinese svůj
návrh, dostane od nás malé překvapení. Vítězné logo projde grafickou úpravou.
Jak by mělo logo vypadat?
Fantazii se meze nekladou. Logo může být dlouhé, široké, vysoké
a jakéhokoliv tvaru. Inspirovat se můžete v našem městském znaku,
v našem prostředí či logy ostatních Zdravých měst, která mají svá loga
nebo z loga Národní sítě Zdravých měst. Loga Zdravých měst a Národní
sítě Zdravých měst jsou součástí tohoto článku. Logo Národní sítě
Zdravých měst je vyobrazeno v pravém horním rohu tohoto článku.
Pokud se budete chtít na něco zeptat ohledně loga, neváhejte a
kontaktujte mě, Věru Rohlíkovou, koordinátorku Projektu Zdravé město
Rokytnice nad Jizerou a místní Agendy 21 na čísle 481 549 324.

