
SOUTĚŽ pro členy odborové organizace  ZO OS KOVO TESLA PARDUBICE 

 

Naše odborová organizace se rozhodla v rámci větší propagace více zviditelnit. Prvním krokem byly 

náborové letáky odborové organizace v několika jazycích. Jako další se nám podařilo se 

zaměstnavatelem vyjednat možnost prezentovat odborovou organizaci mezi zaměstnanci formou  

schůzek se zaměstnanci. Jako další krok chceme vytvořit nové logo naší ZO. Proto jsme se rozhodli vypsat 

soutěž pro členy ZO. 

Kdo se může soutěže zúčastnit? 

Soutěže se může zúčastnit každý člen ZO, kromě členů VZO (ti budou o soutěži rozhodovat). Kdo členem 

ještě není, není nic jednoduššího, než vyplnit přihlášku a stát se jím. 

Co můžu vyhrát? 

Prvních 20 členů, kteří zašlou své návrhy oceníme drobnou pozorností. Z došlých návrhů VZO vybere 3 

nejlepší. Jejich tvůrci pak obdrží 1.000,- Kč. Členská základna pak vybere vítěze a ten obdrží 10.000,- Kč. 

VZO si vyhrazuje právo soutež zrušit a nevybrat celkového vítěze (logo pak budeme vybírat jinou cestou). 

Kdy soutěž probíhá? 

Soutěž začíná okamžikem vyhlášení a přijímat návrhy budeme do 31.10.2022. Během listopadu 2022 

dojde k vybrání 3 nejlepších návrhů a do konce roku se rozhodne zda budeme vítězné logo realizovat. 

Kdo bude rozhodovat? 

Tři nejlepší loga vyberou členové VZO. Ćlenská základna (tedy všichni členové ZO) rozhodnou o vítězi 

soutěže. 

Kam mám své návrhy posílat? 

Návrhy zasílejte buď v elektronické podobě na email zooskovo@volny.cz, přineste do kanceláře ZO 

v Pardubicích či Kutné Hoře, nebo zavolejte předsedovi ZO na telefon 739 235 5 70 a domluvte se na jiné 

formě předání svého návrhu. 

Kolik návrhů můžu vytvořit? 

Návrhů můžete mít kolik chcete. Příspěvek 1.000,-Kč můžete získat pouze jednou a to i tehdy, pokud 

VZO vybere více vašich návrhů mezi nejlepší 3. 

Jsou nějaké požadavky na provedení? 

Logo by nemělo být příliš barevné (maximálně 3 barvy). Mělo by se dát dobře zvětšovat a zmenšovat. 

Součástí loga sice nemusí být náš název (ZO OS KOVO TESLA PARDUBICE), ale musí být možné ho k logu 

připojit. Vhodné je, aby logo odkazovalo na činnost odborové organizace, naši historii, nebo zaměření 

výroby ve firmách kde působíme, ale není to podmínkou. 
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