
SAYEMBARA DESAIN LOGO & TAGLINE PARIWISATA KUANTAN SINGINGI 

“Tema : 

Membangun citra Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu Icon 

destinasi Pariwisata Riau melalui  kekayaan wisata alam, budaya, kuliner dan wisata 

petualangan. 

Brief Desain: 

Menghasilkan identitas visual dalam bentuk logo branding pariwisata yang mampu 

menyuarakan Kuantan Singingi sebagai jantungnya wisata Riau melalui penggambaran 

kekayaan pariwisata Kuantan Singingi secara potensi, tradisi, inovasi dan budaya. 

• Ketentuan Sayembara Logo Pariwisata 

1. Lomba terbuka untuk umum (perorangan/ kelompok) 

2. Peserta tidak dipungut biaya 

3. Setiap peserta mengirimkan maksimal 2 (dua) hasil karya dalam bentuk soft copy 

dan hard copy 

4. Yang dimaksud dengan hasil karya terdiri atas logo pariwisata dan tagline. 

5. Lomba tidak boleh diikuti oleh panitia (disparbud dan keluarganya) 

6. Peserta dapat mengikuti lomba desain logo dan tagline, karya dikirimkan secara 

terpisah. 

7. Peserta diperbolehkan mengirimkan karya lomba maksimal masing-masing 3 

karya. 

8. Bagi 3 dominator terpilih wajib menandatangani pakta integritas dan surat 

pernyataan bermaterai terkait keaslian hasil karya merupakan buatan sendiri. 

9. Terhadap hasil karya yang diikut sertakan dalam lomba sepenuhnya telah 

menjadi milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dan 

panitia berhak merubah dan menggunakan lebih lanjut. 

10.  Segala bentuk perubahan informasi tentang lomba dipublikasikan melalui 

website. 

 

• Logo dan tagline yang melambangkan kepariwisataan yang ada dikabupaten 

Kuantan Singingi dengan desain yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi: 

• Desain yang sudah masuk dan diterima oleh panitia tidak dapat ditarik kembali 

atau dibatalkan. 

 

Pendaftaran Dan Penyampaian Hasil Karya: 

1. Peserta menyampaikan desain/hasil karya logo dalam 2 (dua) bentuk yaitu : 

a. Hard copy dengan ketentuan: 

•  Hasil karya dicetak warna menggunakan kertas A4 

•  Hasil karya dimasukkan di dalam amplop tertutup dengan lampiri data 

peserta (nama lengkap, pekerjaan, nomor handphone/telephone, alamat e-

mail) dan fotocopy kartu identitas 



•  Hasil karya dikirim ke Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuantan   

Singingi dengan alamat komplek  perkantoran daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

b. Batas hard copy hasil karya diterima panitia : kamis tanggal 27 februari 2020 

(cap pos) bagi yang melalui pos. jumat tanggal 28 februari 2020 jam 16.00 wib 

bagi yang menyampaikan langsung. 

 

c. Soft Copy Dengan Ketentuan : 

• File desain logo memiliki format : 

Jpg/cdr/pdf. Maksimum ukuran file 15 Mb dengan resolusi 350 dpi (full 

HD) 

• File narasi filosofi logo memiliki format: 

Doc/pdf 

• File hasil karya dan data peserta dikirim melalui ; 

   Email : pariwisata@gmail.com 

• Batas soft copy hasil karya diterima panitia: 

Jumat 28 februari 2020 jam 16.00 wib 

 

d. Kriteria Penilaian Hasil Karya : 

1. keaslian hasil karya (merupakan karya sendiir dan bukan hasil ciptakan/ 

plagiat) 

2. relevansi bentuk gambar/symbol/slogan dengan deskripsi/ narasi logo 

3. relevansi hasil karya dengan tema  

4. hasil karya menarik dan unik, mudah dipahami, dikenal dan diingat 

5. relevansi hasil karya Dengan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi 

6. menggunakan warna sejalan dengan pesona Indonesia. 

 

Pengumuman Pemenang : 

   Pengumuman nominator dan pemenang akan diumumkan dan dipublikasikan 

melalui website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. www. Kuansing.go.id. 

Informasi lebih lanjut hub: 

 

     Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Cq Kabid Ekonomi Kreatif :  

- Elpis, S.Pd Hp. 0852 7266 9652 

- Eni Kuswati Hp. 0812 6812 1727 

 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

mailto:pariwisata@gmail.com

