PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a MAGYAR LOGÓK című könyvben való részvételre
A PÁLYÁZAT CÉLJA
A VASVÁRI DESIGN Nyilvános Pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy összegyűjtse és
bemutassa a magyar alkotók által készített kiemelkedő színvonalú logókat és emblémákat egy
hiánypótló szakkönyvben. A zsűri által kiválasztott alkotásokat tartalmazó művet a grafikai
design könyvek magyarországi kiadója, a Scolar Kiadó jelenteti meg Magyar Logók címmel.
JELENTKEZHETNEK
Magyar nemzetiségű – Magyarországon vagy külföldön élő – szerzők. (Illetve külföldön
született, de már Magyarországon élő és itt alkotó szerzők is.)
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
Pályázni lehet
- HASZNÁLATBAN LÉVŐ (megrendelésre készült, a megrendelő által elfogadott), vagy
- HASZNÁLATBAN NEM LÉVŐ (megrendelő részére készült, de el nem fogadott, vagy a
szerző saját örömére készített) logókkal.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Egy pályázó több logót, emblémát is benyújthat.
Magyarországra és külföldre készített munkákkal is lehet nevezni.
Pályázni lehet minden olyan logóval, emblémával, amely más személy szerzői, vagy egyéb
jogát nem sérti.
Érvénytelen a pályázat:
- a fenti pályázati feltételeknek nem felel meg,
- a kért formátum nem felel meg (például a pályázati anyag hiányos, nem érthető, a csatolt
fájl nem a megfelelő méretű, formátumú),
- határidőn túl érkezik be.
FORMÁTUMRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
100 mm x 100 mm, CMYK, JPG Maximum, 300 DPI
A fájl elnevezése: a mű címe.jpg
Az e-mail-ben kérjük feltüntetni!
-----------------------------------------------------------------------------------------Mű címe NÉV, iparág IPARÁG, a logó/embléma megrendelője és használója ÜGYFÉL,
alkotó(k) neve ha több volt ALKOTÓ
NÉV:
IPARÁG:
ÜGYFÉL:
ALKOTÓ:
-----------------------------------------------------------------------------------------Csatolmányban kérjük: 1.) A logót, mű címe.jpg

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
Beadási határidő: 2021. január 24.
Feltöltési cím: magyarlogok@petervasvari.com
Minden résztvevő e-mailben értesítést kap:
a) a pályázati anyag beérkezése után, és
b) a zsűrizést követően is.
SZAKMAI ZSŰRI, A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI
Auth Attila
Ferenczy Noémi-díjas és Aranyrajzszög Díjas grafikusművész,
a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa.
Egy bank, múzeum vagy akár a kettes metró, elmondható, hogy sok átfogó arculattervezési
munka kötődik a nevéhez.
DE_FORM, Demeczky Nóra és Déri Enikő
Innovatív formáció,
Aktív résztvevői itthoni és nemzetközi projekteknek, workshopoknak, kiállításoknak,
előadásoknak.
Kathi Zsolt
Aranyrajzszög Díjas tervezőgrafikus művész,
Munkái szerepelnek a Graphis logó kiadványokban,
A Krea Design Iskola tanára.
Kiss Miklós
Nemzetközi szinten is ismert, elismert képzőművész és designer.
Munkái számos design kiadványban megtalálhatóak, Los Logos, Novum, Frame, Computer
Arts, Gestalten, Brand…
Rekeczki Roland
Aranyrajzszög Díjas tervezőgrafikus művész,
A világban rangos elismeréseket szerzett logó munkáival: Graphis, Hiiibrand, Wolda…
Aktív szereplő a Logolounge könyvekben.
Varga Eszter
Jelenleg Angliában élő és alkotó tervezőgrafikus művész,
A nemzetközi Hiiibrand versenyek győztese.
Vasvári Péter
Aranyrajzszög Díjas tervezőgrafikus művész,
Nemzetközi logó versenyek győztese, külföldi szakmai sorozatok, könyvek résztvevője:
Graphic Design Magazine, Creative Review, PAGE Magazine, LogoLounge, Logo Talks,
Excellent International Design, International Visual Communication Design...
A Magyar Logók könyv szerzője.
NYILATKOZATOK

A pályamunka megküldésével a pályázó elfogadja és kijelenti, hogy küldött anyaga a pályázati
feltételeknek megfelel.
Hozzájárul, hogy a bezsűrizett munkája, neve, egyéb kért elérhetőségei szerepelhetnek a
könyvben.
A pályázó hozzájárul, hogy a bírálóbizottság a személyes adatait – az adattakarékosság és a
célhoz kötöttség elvei mentén – az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi
előírások betartásával a pályázati eljárásban való részvétel érdekében és az ehhez szükséges
mértékben nyilvántartsa, illetve kezelje.
Szavatol azért, hogy a könyvben való felhasználás nem sérti harmadik személy szerzői, vagy
egyéb jogát.
A felhasználás jogszerűségének biztosítása érdekében a nyertes pályázókkal felhasználási
szerződést kötünk (a más által megrendelt, használatban lévő logók, emblémák esetén a
szerzőn kívül a mű egyéb jogosultjával is).
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázattal kapcsolatban további információ: Vasvári Péter, +36 209 349 873
Budapest, 2020. december

