
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara logó ötlettervének kidolgozására 

 

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara grafikai pályázatot ír ki a területi kamara 

logó ötlettervének kidolgozására. A pályázaton a Bács-Kiskun Megyei Építész Ka-

mara azon tagjai indulhatnak, akik a jelen pályázati kiírásban található feltétele-

ket, a pályázat benyújtásával, magukra nézve maradéktalanul elfogadják. 

 

A pályázat célja: 

 

Az immár húsz éve működő területi építész kamaránk részére könnyen 

megjegyezhető és felismerhető, egyedi grafikai azonosító jel, logó ötlet-

terv kidolgozása. 

 

A pályázat lebonyolítója: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara elnöksége. 

 

Pályázók köre: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara tagjai. A pályázaton a Bács-Kiskun 

Megyei Építész Kamara elnökségének tagjai nem indulhatnak. 

 

A pályázati feltételek: 

 

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot, azon belül pedig legfeljebb egy logó 

ötlettervet nyújthat be, JPG formátumban. A logó megtervezésénél figye-

lembe kell venni, hogy az a plakát mérettől a bélyeg mértig, tetszőlegesen, 

nyomtatásban, valamint online és offline megjelenítésre egyaránt alkal-

mas legyen. 

 

A pályamű megalkotásába alkotótársakat lehet bevonni, de a pályázatot 

ebben az esetben is saját néven kell benyújtani. 

 



A pályázaton indulók garantálják egyfelől, hogy a beadott logó ötletterv 

pályamű a saját eredeti szellemi tulajdonukat képezi, ahhoz harmadik fél-

nek nem fűződik joga, másfelől pedig biztosítják, hogy a fenti díjazásért a 

nyertes logó ötletterv pályamű felhasználási jogát korlátozás nélkül átad-

ják a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara részére. 
  

Zsűri: 

 

A pályaműveket a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara elnöksége bírálja. 

 

Díjazás: 

 

A kiválasztott legjobb pályamunka alkotója az éves tagdíj mértékével meg-

egyező, 50.000 Ft díjazásban részesül. Ezen kívül az elnökség más pálya-

műveket is megvételben részesíthet, legfeljebb 25.000 Ft/pályamű díjért. 

 

Pályázat ütemezése 

 

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. év március hó 19. napja. 

A pályázat beküldésének határideje: 2018. év április hó 19. napja 

      10:00 óra 

 

Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. év április hó 30. napja. 

Pályázat nyertesének kihirdetése: 2018. év május hó 07. napja. 

 

A pályázatokat a bkmek@mail.opticon.hu e-mail címre lehet beküldeni. A pályá-

zatról bővebb információt ugyanezen e-mail címen kaphat. A Bács-Kiskun Me-

gyei Építész Kamara fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenek nyil-

vánítsa, abban az esetben, ha nem érkezik be megfelelő számú és színvonalú pá-

lyamű. 

 

Kecskemét, 2018. év március hó 19. napján. 

         
Katkics Tamás 

elnök 

mailto:bkmek@mail.opticon.hu

