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Výzva k předložení návrhu na vlajku softbalového klubu SK Pegas Sedlčany, z.s. (SK) 

SK Pegas Sedlčany, z.s. vyzývá své členy k účasti v soutěži o návrh na zpracování klubové vlajky. Účelem vyhlášené 
soutěže je získání návrhů, které budou sloužit jako podklad pro návrh nové vlajky SK. Z vybraných návrhů bude 
sestaveno zadání grafického zpracování vlajky a čerpáno pro další grafické vzory SK. 

Účast v soutěži není omezena (účastnit se může kdokoliv). 

SK připouští podání více (libovolný počet) návrhů od každého účastníka. 

Grafická forma návrhů: neomezená, dle zvážení účastníků soutěže. 

Lhůta pro předložení návrhů: do 30. září 2018 včetně. 

Pro sestavení návrhu nejsou kladena žádná omezení. V případě použití chráněných vzorů, log, značek apod., je autor 
povinen uvést zdroj těchto vzorů. SK doporučuje využít symboliku, která odkazuje na regionální příslušnost SK (ČR, 
Sedlčany, …), sportovní odvětví (softball), oficiální klubové barvy (červená, černá, bílá), název sportovního klubu. Dále 
upozorňujeme, že návrh musí být jednoduše zpracovatelný na velký formát vlajky vyvěšené v areálu a současně ve 
formátu pro zveřejnění na webových stránkách SK. 

Místo a způsob pro předání návrhů: elektronicky na e-mail pegas.sedlcany@seznam.cz nebo v jiné grafické podobě 
trenérovi (H. Čechová, T. Langer), případně na adresu sídla SK Na Potůčku 652, 264 01 Sedlčany (po předchozí 
domluvě prostřednictvím výše uvedeného e-mailu). 

Způsob hodnocení: Předložené návrhy budou anonymně hodnoceny funkcionáři SK(*). Na základě bodového 
hodnocení budou vybrány 2 nejlépe hodnocené návrhy. Současně bude vytvořena elektronická anketa, do které se 
k hodnocení bude moci přihlásit jakýkoliv člen SK. Oceněni budou 3 účastníci: nejlépe hodnocený návrh z veřejné 
ankety, další dva návrhy vybrané funkcionáři SK. V případě shody nejlépe hodnoceného návrhu z veřejné ankety a 
výběru funkcionářů, bude jako třetí oceněný vybrán třetí funkcionáři SK nejlépe hodnocený návrh.  
(*Pro hodnocení budou osloveni všichni funkcionáři SK, kompletní výkonná rada, revizní komise, trenéři. Pokud se 
některý z funkcionářů odmítne hodnocení účastnit, např. z důvodu podjatosti, nebude na jeho místo jmenován žádný 
náhradník.)     

Odměna: vybraní 3 účastníci obdrží poukázku na nákup softbalového vybavení, servisní služby stávajícího vybavení 
v hodnotě 2000 Kč. Každý z účastníků soutěže obdrží drobnou odměnu. 

V případě, že by SK do konce lhůty pro předložení návrhů neobdržel potřebný počet návrhů (alespoň 12), zruší soutěž 
bez hodnocení. Pokud účastník soutěže neuvede při předání jinak, bude s návrhy nakládáno jako s vlastnictvím SK a to 
i s ohledem na další využití pro účely klubu, následnou reprodukci a jiné úpravy. 

mailto:pegas.sedlcany@seznam.cz

