
 

 

Bordi i Flakës së Janarit në kuadër të aktiviteteve për manifestimin gjithëkombëtarë “Flaka e Janarit “ 

2019 në mënyrë që të paraqesim karakterin e manifestimit dhe të përafrojmë komunitetit artistik 

dëshiron të përcaktojë identitetin e vet vizual dhe të ketë simbolin themelor (logon) me të cilën do të 

paraqitet gjat manifestimit. 

                                           N       J      O       F       T      I      M 

      Shtyrjen e afatit për konkursin , zgjidhjen ideore të logos  “ Flaka e Janarit “ 2019 

ARSYETIM: Komisioni për përzgjedhjen e logos “Flaka e Janarit “ në mbledhjen e mbajtur me 

datën 04.12.2018 pas shikimit të aplikacioneve të arritura sipas konkursit të shpallur në faqen 

zyrtare të K.K. të Gjilanit me datën 10.11.2018 me kohëzgjatje prej 15 ditëve deri më 30.11.2018 

,konstaton se 3 nga 5 aplikacionet e arritura nuk i plotësojnë kushtet për shqyrtim për shkak të 

mos përmbajtjes së kritereve për aplikim(në vend të shifrës identifikuese kanë shënuar emrin dhe 

mbiemrin e aplikuarit )Për shkak të kohës së shkurt për rishpallje të Konkursit, komisioni 

vlerësues e sheh të arsyeshme që ta shtyjë afatin e konkursit edhe për 7 (shtat ) ditë nga data 

06.12.2018 deri me 14.12.2018 ora 15.30 

RREGULLAT E KONKURIMIT: 

Dizajnët duhet të dërgohen në zarf të mbyllur i cili duhet të përmbajë: 
Punimet e printuara dhe në CD . 
Punimet duhet të mbajnë vetëm një kod/shifër identifikuese dhe jo të dhënat personale 
të autorit. 
Të dhënat personale të autorit të cilat duhet të futen në një zarf tjetër të vogël. Zarfi do 
të hapet vetëm pas përzgjedhjes së logos. 
Dizajnët duhet të punohen në programe të specializuara për dizajn si Adobe  Photoshop, 
Adobe, Illustrator, etj.  
Një autor mund të aplikojë me më shumë se një ide. 

Aplikacionet duhet të dërgohen në adresën e mëposhtme: 

Drejtoria për Kulturë , Rini dhe Sport , duke ju përmbajtur  RREGULLAVE TË 
KONKURIMIT  të cekura më lart. 

Dokumentacioni-aplikacionet të dorëzohen  tek  

Qendra për Shërbim të Qytetarëve ; ish Bankosi Ne.1, Komuna e Gjilanit 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport / Direkcija za Kulturu, Omladinu i Sport / 
Department of Culture, Youth and Sport 


