Regulamento Concurso para Criação de Identidade Visual para o Fórum Internacional
Software Livre - fisl13
O objetivo deste concurso é escolher a identidade visual da 13ª edição do Fórum Internacional
Software Livre (fisl13). A avaliação das propostas recebidas será feita pelos sócias da Associação
Software Livre.Org que escolherão a melhor proposta através de uma votação online. O criador da
marca vencedora receberá uma inscrição para o fisl13 e prêmio em dinheiro no valor
de 2 mil e 500 reais (R$ 2.500,00).
1. Criação
O participante é livre para criar elementos e escolher cores. Os temas que devem inspirar a criação
este ano são Liberdade e Sustentabilidade, já que foram escolhidos pelos sócios como temas desta
edição do evento. A forma como serão trabalhados fica a critério dos participantes e não é
necessário que essas informações estejam colocadas de forma explícita nas criações.
2. Obrigações
Todas as propostas e peças enviadas DEVEM conter:
2.1 – a logomarca do fisl (placa). Faça o donwload abaixo.
2.2 - o slogan “A tecnologia que liberta”. Faça o donwload da fonte abaixo.
2.3 – o nome e a sigla do evento: 13º Fórum Internacional Software livre - fisl3. Faça o download
da fonte abaixo.
3. Peças
O participante deve enviar uma proposta de identidade visual completa para o evento com propostas
para os seguintes formatos:
3.1 – 4 opções de banners online em diferentes formatos (vertical e horizontal)
3.2 – 2 opções de camisetas
3.3 – 1 faixa de boas-vindas
3.4 – 1 banner (1,20 x 80 cm)
3.5 – 1 flyer contendo as datas do evento, local, etc.
3.6 – 1 proposta de layout para o site do evento, seguindo o modelo do site do fisl12
(www.softwarelivre.org/fisl12)
3.7 – 1 proposta de bloco (Preto e Branco)
3.8 – 1 proposta de cartaz (A3) com informações de data e local do evento.
4. Formatos
As proposta devem ser enviadas nos formatos svg e png .
5. Prazos
As propostas deverão ser enviadas para o endereço:
thais@softwarelivre.org até às 18 horas do dia 26 de fevereiro de 2012.
As propostas recebidas serão disponibilizadas no dia 2 de março, mesmo dia
que os sócios receberão um token para votação online, que deverá ser feita até o dia 11 de março.
6. Alterações e Licença
A proposta vencedora estará sujeita a adaptações e modificações pela organização do evento,
passando a ter automaticamente a licença Creative Commons, que permita tais alterações.
Somente serão consideradas as propostas submetidas em software livre e que contemplem todos os
requisitos solicitados neste Regulamento.

