Gólyatábor logó és karszalag tervező pályázat
Pályázati felhívás az ÉMK 2021-es Gólyatábor logójának és
karszalagjának tervezésére
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Kar Hallgatói
Képviselet (ÉMK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet. A pályázaton részt vehet a BME Építőmérnöki
karának teljes idejű alap- vagy mesterképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója,
aki az alábbi formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot küld be a megadott leadási
határidőig. A pályázat célja a 2021-es Gólyatábor logójának és/vagy karszalagjának megtervezése.

Alapelvek, követelmények
A Gólyatábor témája: Filmek, moziverzum
Logó:
•
•
•
•
•

színvilága: egy vagy többszínű
elkészítendő: egyszínű fehér és egyszínű fekete változat is (világos/sötét pólóra nyomás
miatt)
vektoros képként kerüljön elküldésre
a logónak tartalmaznia kell az alábbi szavakat: “ÉMK”, “Gólyatábor 2021.” szöveget
ezeken felül a “Szanazug” és az “augusztus 23-26.”, valamint a Gólyatábor témája és a kar
logója rátehető.

Karszalag:
•
•
•
•
•
•

színvilága: egy vagy többszínű
elkészítendő két különböző színben (gólya karszalag + szervezői karszalag)
egyedi grafikával, bármilyen CMYK grafika használható
grafika mérete: 350x15mm + 5-5mm kifutó
a karszalag várhatóan textil karszalag lesz
a karszalagnak tartalmaznia kell az alábbi szavakat: “ÉMK”, “Gólyatábor 2021.” “augusztus
23-26.” szöveget

•

ezeken felül a “Szanazug”, valamint a Gólyatábor témája és a kar logója rátehető.

Elbírálás alapelvei
A pályázat részeként benyújtható külön a logó- és a karszalag grafika, azonban a kettő együttes
elkészítése előnyt jelent.
A pályázatot az ÉMK HK bírálja el a Gólyatábor szervezőinek véleménye alapján. A pályázatok
elbírálása során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
-

kreativitás

-

kivitelezés

-

minőség

-

esztétika
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A pályázás folyamata
A pályaműveket e-mailen, a kepviselet@emkhk.hu címre kell küldeni. Az e-mailben átküldött
pályázati anyag mellé csatolandó egy dokumentumban a pályázó neve és elérhetősége (e-mail és
postai cím, telefon) és egy nyilatkozat arról, hogy a beküldött pályamű saját alkotás, ahhoz harmadik
személynek nem fűződik joga. A nyilatkozat tartalmazza továbbá azt, hogy a beküldött munkát az
ÉMK HK teljeskörűen felhasználhatja, azok szerzői jogáról lemondasz.
Pályázni a kepviselet@emkhk.hu címre küldött e-mailben lehet a Határidők pontban
meghatározott időpontig. Az e-mail tartalmazza:
•

pályázó teljes nevét, Neptun kódját, képzéskódját (BSc esetén: 1N-AEM)

•

a pályázó e-mail címét

•

az elkészült grafikákat szerkeszthető vektoros formátumban!

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A legjobbnak ítélt logó és karszalag grafika összesen 40 000 forintig részesülhet díjazásban, de
további pályaművek is díjazhatók külön-külön. A nyertes pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett
további grafikusi munkákra is felkérést kaphat.
Az elnyert ösztöndíj nagyságát az ÉMK HK állapítja meg az előre meghatározott keretek és a
beérkezett pályázatok figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri, a pályázat tartalma
alapján megítélt ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére
folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők
A grafika(k) leadásának határideje
Eredmény:

2021. 05. 29. 23:59.
2021. 06. 01. 23:59.

Nem a kiírás szerint benyújtott, hiányos vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott
pályázatok nem fogadhatók el.

Eredmény
Az eredményről az ÉMK HK tájékoztatja a nyertes(eke)t a pályázás során megadott e-mail
címen.

Adatvédelem:
Az ÉMK HK a pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi
szabályoknak megfelelően kezeli.
A pályázás feltételeiről és bővebb információ kapható
(puskely.gergo@emkhk.hu) és a golyatabor@emkhk.hu email címen.
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