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LOGÓTERVEZÉSI PÁLYÁZATLOGÓTERVEZÉSI PÁLYÁZATLOGÓTERVEZÉSI PÁLYÁZATLOGÓTERVEZÉSI PÁLYÁZAT    
 

A pályázat céljaA pályázat céljaA pályázat céljaA pályázat célja    

Az újonnan létrejött nagykátai ReFormák Tápióvidéki Missziói Református Alapítvány kurató-

riuma nyilvános pályázatot hirdet az alapítvány logójának megalkotására, mely tükrözi az 

alapítvány tevékenységét, és küldetésével, céljaival harmóniában áll. 

 

A feladatA feladatA feladatA feladat    

Logó tervezése és grafikai kivitelezése. 

A logó kritériumai 

- összhangban áll az alapítvány tevékenységével, céljaival, küldetésével; 

- szerepel rajta az alapítvány neve (teljes név vagy a rövidítés); 

- letisztult; 

- színes (de legfeljebb 4 színből áll); 

- fekete-fehérben is ugyanazt a hatást képes elérni, mint a színes verzióban; 

- eredményesen felhasználható nyomdatermékeken, reklámtárgyakon, kézműves ter-

mékeken; 

- kis méretben is jól látható, kifejező. 

 

Egy pályázó egy vagy több, de maximum 3 különböző logótervet nyújthat be. 

 

KivitelezésKivitelezésKivitelezésKivitelezés    

A pályamű elkészíthető papír alapon vagy elektronikus formában. A tervet színes és fekete-

fehér változatban egyaránt be kell nyújtani (minden egyes logótervezetet külön-külön). 

Elektronikus formában benyújtott terveket jpg, bmp, png vagy pdf formátumban kérjük be-

nyújtani. A kép felbontása legalább 300 dpi legyen. 

 

A benyújtási módjaA benyújtási módjaA benyújtási módjaA benyújtási módja    

A logótervek személyesen, postai vagy elektronikus úton nyújthatóak be. A logótervek mellé 

csatolni szükséges a készítő nevét, postacímét, e-mail címét és telefonszámát. 

 

Postai benyújtás esetén a postacím: ReFormák Alapítvány, 2760 Nagykáta, Ady Endre út 29.  

A borítékra kérjük ráírni: LOGÓPÁLYÁZAT 

Elektronikus benyújtás esetén az e-mail cím: alapitvany@reformak.hu 

 

Benyújtási határidőBenyújtási határidőBenyújtási határidőBenyújtási határidő    

2015. augusztus 10-én 24.00 óra. 

Fenti időpont nem a postára adás határideje, hanem a pályázat beérkezésének határideje. 
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A pályázat értékeléseA pályázat értékeléseA pályázat értékeléseA pályázat értékelése    

A benyújtott logóterveket az alapítvány kuratóriuma értékeli, és választja ki a nyertest a be-

nyújtási határidőt követő 15 napon belül. 

 

JutalmazásJutalmazásJutalmazásJutalmazás    

A nyertes pályamű készítőjét az alapítvány kuratóriuma tárgyjutalomban részesíti. 

 

Egyéb kikötésEgyéb kikötésEgyéb kikötésEgyéb kikötés    

A nyertes a pályázat benyújtásával hozzájárul az általa alkotott mű alapítvány általi korláto-

zás nélküli felhasználásához, átdolgozásához, továbbfejlesztéséhez. 

 

TovábbiTovábbiTovábbiTovábbi    részletes részletes részletes részletes információinformációinformációinformációkkkk    az alapítványrólaz alapítványrólaz alapítványrólaz alapítványról    

ReFormák Tápióvidéki Missziói Református Alapítvány 

www.alapitvany.reformak.hu 

 

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhetőA pályázattal kapcsolatosan további információ kérhetőA pályázattal kapcsolatosan további információ kérhetőA pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető    

Szabó Krisztián kuratóriumi elnöktől az alapitvany@reformak.hu e-mail címen. 

 

Nagykáta, 2015. július 16. 

 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma 


