
Pályázati kiírás 

 

A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület pályázatot ír ki az értéktár logójának 

megtervezésére. A Tiszaújvárosi Értéktár feladata és küldetése, hogy megőrizze a 

város kulturális értékeit, hagyományait, illetve számba vegye és propagálja a település 

helyi értékeit. 

 

A logóval kapcsolatos elvárások 

 legyen egyszerű, "első látásra" jól érthető, kis méretben is jól felismerhető 

 szín- és formavilága legyen jellemző városunkra 

 legyen könnyen azonosítható és más hasonló logóktól jól elkülöníthető színes 

és fekete-fehér megjelenési formában is.  

 A grafikai terveket nyomtatott és digitális formában kell benyújtani, a 

felhasznált színek színkódjának pontos megadásával (RGB). 

 

A pályázat benyújtása 

A pályázatokat jeligével ellátva nyomtatott és elektronikus formában kell benyújtani 

az alábbiak szerint:  

 1 db CD (jeligével/jeligékkel feliratozva), amely tartalmazza a grafikai anyagot 

.jpeg, formátumban; 

 A logo nyomtatott formában (jeligével feliratozva): 

 1 db színes nyomat A4-es méretben, 3 példányban; 

 1 db fekete-fehér nyomat A4-es méretben, 3 példányban; 

 Egy pályázó több grafikai anyaggal is pályázhat, ekkor a különböző grafikai 

anyagokat külön-külön jeligével kell ellátnia. 

 A pályázati csomagon fel kell tüntetni a "Tiszaújvárosi Értéktár - logó pályázat" 

feliratot, valamint, a feladó neve helyén, a grafika jeligéjét. 

 Zárt borítékban a pályázó adatait (név és elérhetőség: postai és e-mail cím, 

telefonszám), valamint a kitöltött és aláírt pályázati nyilatkozatot. A borítékon 

fel kell tüntetni a grafika vagy a grafikák jeligéjét. 



A pályázatok beadási határideje: 2015. október 1. 

 

A pályázat elbírálása 

A beérkezett grafikai pályamunkákról - az anonimitás megtartásával, jelige alapján – 

formai ellenőrzés után a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület által felkért 

bizottság rangsorolása és javaslata alapján a Testület dönt a nyertes grafikáról. A 

pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntésről, amellyel szemben kifogásnak nincs 

helye.  

 

További információk és feltételek 

 A pályázaton való részvétel ingyenes. 

 A pályázati határidő lejárta után postára adott, valamint hiányosan kitöltött, 

vagy a pályázati felhívásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati 

anyagokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. A Kiíró kizárja a 

hiánypótlás lehetőségét. 

 A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati 

feltételeket, elfogadja, hogy a Kiíró teljes körűen rendelkezik a győztes grafika 

felhasználási és publikálási jogaival.  

 A pályázó nyilatkozik arról, hogy a beadott pályázati munka más személy jogát 

nem sérti, valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró 

pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen 

módon korlátozná. 

 Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a 

pályázó a jelen pályázati felhívás részét képező nyilatkozatban vállal. 

 A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel 

hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. 

Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat 

visszafizetni és a Kiíróval szemben más személy által - szerzői jogsértés címen 

- esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni. 

 A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi 

követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja 



megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné 

nyilvánítsa. A Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs. 

 

A pályázatokat a Tiszaújvárosi Értéktárhoz személyesen vagy postai úton (Hamvas 

Béla Városi Könyvtár, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.) lehet benyújtani. A 

pályázatra csak jeligével ellátott pályamunka adható be. 

Az eredményhirdetésre a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 2015. októberi 

ülésén kerül sor. 

 

A pályázattal kapcsolatban Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 

titkára nyújt felvilágosítást a 52-007-es telefonszámon, illetve e-mailben az 

ertektar@tujvaros.hu címen. 
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