Announcement
The Ministry of Education is pleased to announce a contest to design a
logo for The National Career Guidance Center (NCGC). Individuals and
companies are invited to compete based on the following:

•
ശ

The Technical Features of the Logo:

ശ
ശ

The logo should reflect the objectives of the National Career Guidance
Centre and its vision and mission as well as the services provided.
The logo should include the title of “National Career Guidance Centre” in
both Arabic and English.
The logo should be presented in a simple and clear way.
The colours used in the design should not exceed three.

•

Contest Terms and Conditions:

ശ

11. The logo should be innovative and not be derived from, or similar to, other
logos of any organisation.
22. The contestant may submit up to three designs.
33. The contestant is obliged to provide details explaining the logo and the
colours used.
44. The design should be submitted on a CD in Ai, EPS, and PDF formats and
printed on (A4) paper.
55. The winner is obliged to make any required amendments to the logo in the
case that the National Career Guidance Centre asks for them.
66. All rights to the winning logo will go to the National Career Guidance Centre
and it will be a logo for the Centre. The NCGC has the full right to make any
changes needed and the winner is not allowed to use the logo elsewhere.
77. All contestants must accept the judging panel’s decision which will be final.
88. The winner will be awarded a prize of 1000 R.O.
The logo designs should be submitted in a sealed envelope containing the
contestant’s name, address, and phone number, to the National Career
Guidance Center (Ruwi-Bait Al-Falaj). The final date for receiving the logo
designs is on 31 May 2018.

For more information about the National Career Guidance Centre,
please go to: www.moe.gov.om

إعــــالن
انطالقــا مــن رغبــة القامئــن عــى التوجيــه املهنــي يف الــروع بعمــل هويــة للمركــز الوطنــي للتوجيــه املهنــي،
تعلــن وزارة الرتبيــة والتعليــم عــن طــرح مســابقة لتصميــم شــعار للمركــز الوطنــي للتوجيــه املهنــي ،وعــى
كل مــن يرغــب مــن األفـراد والــركات يف املنافســة التقــدم بعروضهــم وفــق الــروط التاليــة:

•املواصفات الفنية للشعار:
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عبا عن أهداف ورؤية ورسالة املركز الوطني للتوجيه املهني والخدمات التي يقدمها.
ശأن يكون الشعار ُم ّ
ശأن يتضمن الشعار اسم املركز الوطني للتوجيه املهني باللغتني العربية واإلنجليزية.
ശأن يتسم التصميم بالبساطة والوضوح يف جميع عنارصه.
ശأال يزيد عدد األلوان املوظفة يف التصميم عن ثالثة ألوان.

•رشوط املسابقـة:

1.1أن يكون الشعار مبتكرا ،ويتسم بالحداثة وأال يكون مقتبسا من شعارات أخرى.
2.2يحق للمصمم املشاركة بأكرث من تصميم ،وكحد أقىص ميكن املشاركة بثالثة تصاميم فقط.
3.3أن يرفق مع الشعار رش ًحا موج ًزا لفكرة التصميم وما ترمز إليه العنارص واأللوان املكونة له.
4.4أن يقدم التصميم مطبو ًعا عىل ورقة ( ،)A4ويرفق يف قرص مدمج للتصميم بصيغة (.)PDF ،EPS ،Ai
5.5يلتزم صاحب التصميم الفائز بإجراء أي تعديالت عىل الشعار يرغبها املركز الوطني للتوجيه املهني.
 6.6التصميم الفائز سيكون ملكا خاصا للمركز الوطني للتوجيه املهني ،ويستخدم شعارا ثابتا له ،ويحق
للمركز الترصف بالشعار وال يحق للمصمم استخدامه ألي مكان آخر.
7.7يلتزم جميع املشاركني بقبول قرار لجنة التحكيم عند اختيار التصميم الفائز وهو قرار نهايئ.
8.8مينح الفائز جائزة مالية قدرها (  )١٠٠٠ريال عامين.
تقدم جميع األعامل املشاركة يف ظرف مغلق معنونا باسم املركز الوطني للتوجيه املهني (مسابقة
تصميم شعار املركز) ويكتب عىل الظرف اسم وعنوان ورقم هاتف املصمم وتسلم التصاميم مببنى املركز
الوطني للتوجيه املهني(روي -بيت الفلج) ،وآخر موعد الستالم التصاميم بتاريخ  ٣١مايو ٢٠١٨م

ملزيد من املعلومات حول املركز الوطني للتوجيه املهني عىل البوابة التعليمية

www.moe.gov.om

