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JAK ønsker et nyt logo. 

JAK står for Jord, Arbejde og Kapital. Vores nuværende logo samt oplysninger om vores 
værdigrundlag kan findes på vores hjemmeside www.jak.dk.  

http://www.jak.dk/forening/z2-01_JAK_logo.htm 

http://www.jak.dk/Kort_om_JAK.htm  
http://www.jak.dk/forening/main.htm  

Hvem kan deltage? 

Alle borgere over 18 år i EU indbydes hermed til at indsende deres mest innovative design 
til konkurrencen om et nyt JAK-logo. Fristen for indsendelse af bidrag er den 30. november 
2010. 

Hvem vælger vinderen? 

En dommerkomité, bestående af bestyrelsen i JAK samt medlemmer af 
repræsentantskabet i JAK vil foretage den første sortering medio december 2010 og 
bedømmelse af de indsendte bidrag, som derefter vil kunne ses på denne webside. 
Dernæst følger en spændende online-afstemning, hvor den europæiske befolkning kan 
vælge deres favoritlogo. 

Hvis vinderens forslag til logo derefter godkendes af JAKs bestyrelse samt 
repræsentantskab, vil vinderen modtage DKK 20.000. 

Hvorfor deltage i online afstemningen? 

Lad det nye JAK-logo få betydning! Det nye logo skal afspejle rentefrihed, bæredygtighed 
og ansvarlighed. Det er vigtigt, at det afspejler JAK værdierne. 

Konkurrenceregler 

Der findes ingen regler inden for kunst og kun meget få i denne konkurrence. Men før du 
går i gang, bedes du læse følgende konkurrenceregler omhyggeligt igennem. Husk også 
at læse det, der står under specifikationer. 

1. Du skal være statsborger i EU. 
2. Du skal være fyldt 18 år. 
3. Du kan kun indsende ét logo til konkurrencen. 
4. Du bør beholde en kopi af det indsendte materiale, da fremsendte originale bidrag ikke vil 

blive returneret. 
5. Du skal indsende dit logo, før fristen udløber. Sidste frist er midnat den 30. november 2010 

GMT. Konkurrencen er lukket for bidrag, der fremsendes efter dette tidspunkt.  
6. Ved indsendelsen skal du bekræfte, at dit logo  

1. er resultatet af din personlige kreativitet,  
2. udelukkende er dit eget værk,  
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3. og at der ikke er sket krænkelse af andres ophavsret.  
4. Du skal bekræfte, at du ikke har anvendt værker, der tilhører tredjepart, f.eks. 

fotografier eller designelementer, som ikke er fremstillet eller designet af dig selv. 
7. Når du har indsendt dit logo til konkurrencen, er det ikke muligt at trække det tilbage. 
8. Du accepterer, at dit logo må blive vist på hjemmesiden www.jak.dk i forbindelse med 

afstemningen i en vis periode, som fastsættes af JAKs bestyrelse. 
9. Du deltager i konkurrencen ved at indsende dit forslag til landsforeningen@jak.dk inden 

tidsfristens udløb. 
10. Når du indsender dit forslag til logo, accepterer du samtidig, at dit logo må bruges til 

præsentationer ved begivenheder (events) og i medier i forbindelse med logo-
konkurrencen, herunder præsentationer i trykte dokumenter, som f.eks. en bog eller 
brochure, præsentationer på udstillinger, hjemmesider, i videoer og på dvd'er eller i tv-
udsendelser. Du accepterer, at du ikke har ret til at anvende dette logo på nogen anden 
måde, mens konkurrencen afholdes. Bortset fra denne indskrænkelse i rettigheder for brug 
forbliver alle øvrige former for ophavsret dine, medmindre du vinder (se næste afsnit: Aftale 
om rettighedsoverdragelse i tilfælde af, at du vinder). Dommerkomitéen forbeholder sig ret 
til at afvise ethvert bidrag, som ikke opfylder de for konkurrencen opstillede krav. 

11. JAK forbeholder sig ret til at udpege det endelige forslag til vinderlogo efter behørig 
hensyntagen til den offentlige afstemning og meningstilkendegivelse fra dommerkomitéen. 
Dette forslag vil dernæst blive fremsendt til høring i dommerkomitéen. 

12. JAK forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne forslag, hvis de ikke lever op til JAKs 
værdier. 

13. Såfremt du vinder logo-konkurrencen, kan dit logo anvendes bredt. I tilfælde heraf skal du 
acceptere den fulde overdragelse af samtlige ophavsrettigheder ifølge Aftale vedrørende 
rettighedsoverdragelse, som er anført nedenfor. 

14. I forbindelse med indsendelse af forslag til logo, bekræfter du hermed at have læst og 
forstået konkurrencereglerne samt Aftale vedr. rettighedsoverdragelse.  

 

Aftale vedr. rettighedsoverdragelse, hvis 
du vinder 

Hvis dit logo vinder konkurrencen om et JAK-logo, kan dit logo blive vist bredt. Det betyder 
ligeledes, at ingen anden vil kunne få tilladelse til eksklusiv brug af logoet, og anvendelse 
heraf vil udelukkende være underlagt særlige europæiske love. Dette indbefatter også dig 
som skaber af logoet. Således skal du, såfremt du vinder, overdrage alle rettigheder til 
Landsforeningen JAK. 

• Samtlige eksklusive og overdragelige rettigheder til brug, offentliggørelse, annoncering, 
kopiering, ændring, rettelse og reproduktion af logoet på enhver tænkelig 
(forretningsmæssig og ikke-forretningsmæssig) måde skal overdrages uden beregning til 
Landsforeningen JAK. Den eksklusive rettighed indebærer, at det ikke er tilladt for nogen 
anden person at anvende logoet, inklusive dig selv. 

• De overdragede rettigheder er ikke tidsbegrænsede eller begrænset til specifikke regioner 
eller anvendelsesmåder. Disse rettigheder omfatter ligeledes retten til at overdrage 
trettighederne til tredjemand og til at udstede underlicenser, herunder retten til at anvende 
logoet i et hvilket som helst medie, herunder tv, internet, radio, presse, alle trykte 
annoncemedier, cd/dvd'er og alle andre former for datamedier til merchandise og til tryk på 
alle typer genstande, emballage samt dokumenter. 

• Så vidt det er tilladt inden for gældende lovgivning, overdrager deltagerne ligeledes alle 
ukendte rettigheder til JAK. Dette kan vise sig at være relevant i fremtiden, såfremt en ny 
måde vedrørende anvendelse skulle blive opdaget, som det var tilfældet med internettet i 
1990’erne. 
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• Ligeledes forbeholder JAK sig retten til at modificere og foretage ændringer i logoet, 
herunder foretage professionelt re-design, at skabe forskellige versioner af logoet med 
hensyn til farve, størrelse, format, opløsning og alle øvrige dele, uden nogen form for 
begrænsning. 

• JAK forbeholder sig retten til at anvende logoet som angivet ovenfor uden at være forpligtet 
til at anvende logoet. 

Overdragelse til Landsforeningen JAK af alle lovmæssige rettigheder vedrørende logoet 
skal ske i henhold til aftale mellem vinderen og JAK. Den prisvindende part overdrager ved 
denne aftale samtlige rettigheder i forbindelse med logoet til Landsforeningen JAK uden 
vederlag. 

Gældende lov og afgørelse af tvister 
/værneting 

Konkurrencen samt aftalen er underlagt den nationale materielle ret i Belgien. Kun den 
engelske og franske tekst er retsgyldig. 

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af fortolkning eller anvendelse af aftalen eller 
konkurrencereglerne, og som ikke kan afgøres i mindelighed, vil blive indbragt for 
domstolene i Bruxelles. 

Overdragelse/Rettighedsoverdragelse 

Overdragelse/Rettighedsoverdragelse skal her forstås som den fulde og hele 
overdragelse af rettighederne uden vederlag til Landsforeningen JAK, som herefter 
ejer samtlige lovgivningsmæssige rettigheder vedrørende det vindende logo. 

Specifikationer 

Vær med til at åbne øjnene hos din egen generation − og bidrag til en bedre offentlig 
forståelse af fordelene ved rentefrihed. 

Her kan du læse en masse om logoer − og om, hvad der ikke kan lade sig gøre! 

1. Det logo, du skaber, bør sammenfatte tanken og værdigrundlagene bag JAK. Skru 
op for kreativiteten! 

2. Det nye logo bør ikke indeholde tekstelementer og behøver derfor ikke 
oversættelse.  

3. Dit logo bør appellere universelt til samtlige befolkninger i EU. 
4. JAKs nye logo skal fra februar 2011 vises på alt materiale fra Landsforeningen JAK. 
5. Det vindende logo vil blive vist i digitale og analoge medier, herunder websider, 

magasiner eller aviser, på video og i tv-udsendelser, på emballager, i to- eller 
tredimensionel gengivelse samt i farver og i sort og hvid gengivelse. Derfor skal 
designet være en 'allround-superstar' for at fungere i alle disse forskellige medier. 
Tænk over det i forbindelse med den kreative proces. Det vindende logo vil blive re-
designet af professionelle for at imødekomme de krav, der relaterer sig til forskellige 
formater og medier. 

6. Dit logo skal udformes i vektorgrafik (EPS eller Adobe Illustrator) eller i høj 
opløseligt raster-format (TIFF eller JPEG, min. 300 dpi ved 210 x 297 mm). 
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Desuden skal dit logo være trykbart i lille skala og må kun uploades digitalt til denne 
webside. En preview-version af forslaget (JPG) på hvid baggrund må ikke fylde 
mere end 500 x 500 pixel. 

7. Måske har du lyst til at give dit logo et navn eller en titel og forklare dit værk ved 
hjælp af maks. 150 ord på dansk og evt. engelsk. Der er ingen begrænsninger for 
så vidt angår de grafiske teknikker, der anvendes til udvikling af dit logo. Brug din 
fantasi, og vælg din egen æstetiske tilgang! 

Kriterier vedrørende bidrag 

Konkurrencen om JAK-logoet vil blive bedømt af en dommerkomité, der består af 
Landsforeningen JAKs bestyrelse samt medlemmer af repræsentantskabet. Medlemmerne 
af komitéen vil bedømme samtlige indsendte bidrag og foretage en udvælgelse ud fra 
deres egen eventuelle professionelle ekspertise og under anvendelse af følgende kriterier i 
ikke prioriteret rækkefølge: 

• Kreativitet og originalitet i logo-designet 
• Hensyntagen til JAKs værdigrundlag 
• Forståelighed uden brug af ord 
• Universel tiltrækningskraft 
• Rent design 
• Tydelig og overskuelig præsentation 
• Tidløst design  

Procedure i forbindelse med udvælgelse 
af prisvinder 

Når det vindende logo er blevet valgt, vil vinderen af førstepræmien og de to næstbedste 
forslag blive indbudt til en prisoverrækkelsesceremoni af JAK, hvor de vil modtage en 
check på hhv. DKK 20.000, DKK 3.000 og DKK 2.000 i præmie fra Landsforeningen JAK. 
Prisoverrækkelsesceremonien vil finde sted ved JAKs Årsmøde den 30. april 2011. 

 


