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A SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA LOGÓTERV KÉSZÍTÉSÉRE. 

 
A Szent borbála Kórház vezetése pályázatot ír ki logójának tervezésére a „120 éves a tatabá-
nyai kórház” évforduló alkalmából. 
 

18 év telt el a mostani logónkkal. Azóta sokat változtunk, de a logónk maradt! Szeretnénk egy 
újat! Ezért most kiírtunk egy pályázatot! Ehhez várjuk 18 évet betöltött, tatabányai lakcímmel 
rendelkező, vagy Tatabányához kötődő magyar állampolgárok ötleteit.  

 
A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS SZERVEZŐJE 
Szent Borbála Kórház (székhely: 2800 Tatabánya Dózsa Gy. út 77.), továbbiakban „Kiíró”. 
A pályázat fővédnöke és mentora: dr. Lőke János főigazgató 
Szervező: Balogh Márta sajtóreferens  
Zsűri: Barczay-Wágner Anikó, dr. Bálint Eunika, Lábas Bence, Farsang Éva, Majoros József, 
dr. Nagy Gábor, Gulyás Barbara  
 
MIT VÁRUNK A PÁLYÁZÓKTÓL? 
Sok lelkesedés mellett a terv legyen: 

•  grafikai programmal tervezett vagy szabadkézi rajz (részletesen kidolgozva kell meg-
jeleníteni)  

• méretét tekintve a levelezőrendszer által továbbítható  max. 3 MB  
• png, pdf formátumú 
• színes és fekete-fehér, nyomtatható (max: A/4-es méret),  
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapon bemutató koncepciót gépelve, 

max. 100 szóban 
 
 A PÁLYÁZAT MENETE 
Készítse el és küldje be jeligés pályázatát! 
A pályázat központi oldala a www.szentborbalakorhaz.hu/blog/logopalyazat címen elérhető.  
 
A pályázók, szavazók és érdeklődők  

• az űrlap segítségével itt küldhetik el/adhatják fel, és fogadjuk a pályamunkákat 
• ide tölti fel a Kiíró a pályaműveket minden pályaművet egyidőben a szavazás indulá-

sakor (lásd még: Határidők) 
• itt tekinthetik meg a pályázat aktuális frissítéseit 
• itt szavazhatnak a már publikált pályaművekre 
• innen nyílik lehetőség a pályázatok közösségi megosztására 
• itt hirdetünk győztest 

 
A pályázat anonim, a Pályázó az általa választott jeligével nevezhet. A beérkezett pályamun-
kákat a Kiíró bírálatban részt nem vevő munkatársa (SZERVEZŐ) tudja beazonosítani és a 
pályázó nevével összekapcsolni. A beérkezett pályázatok első körben egy előminősítő szak-
mai zsűri elé kerülnek, ezt követően jelennek meg a weboldalon.   
 
A ZSŰRIZÉS 
Számítunk a közönség véleményére! A honlapon közzétett pályázatokra leadott szavazatok 
alapján a tíz legtöbb szavazatot kapott pályamű kerül a zsűri elé.   
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Az értékelés fő szempontjai: 

• a logó- és arculattervvel szemben támasztott design követelményeknek való megfele-
lés 

• az ötlet/koncepció eredetisége, egyedisége 
• a logó- és arculatterv marketing célokra való felhasználhatósága 

 
Kiértesítés módja: 
e-mailben, 

• telefonon, 
• közzétesszük a www.tatabanyakorhaz.hu/logopalyazat oldalon, 
• közzétesszük az intézmény facebook oldalán.  

 
PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
 
A pályázati részvétel feltétele, hogy a Pályázó elfogadja a pályázati feltételeket. 
 

1. Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, különböző jeligével  
2. A pályázaton nevezési díj nincs, minden pályázó részvétele ingyenes. 
3. Pályázni csak a www.tatabanyakorhaz.hu/blog/logopalyazat oldalon lehet. A fel-

töltéshez regisztráció szükséges. A regisztrációs űrlapon feltüntetett adatokat köte-
lező megadni a biztonságos azonosításhoz, eléréshez és kiértesítéshez (név, e-mail 
cím, telefonszám, jelige). 

4. Pályázni csak hiánytalan és a megadott feltételeknek megfelelő pályázati anyagnak 
a pályázati határidőn belüli beadásával (elküldésével) lehet.  

5. A benyújtott logóterveket nem küldjük vissza a pályázónak. 
6. A pályázó csak olyan pályázatot nyújthat be, amely eredeti, egyéni szellemi alko-

tása, amely felett kizárólagos és korlátlan felhasználói jogokkal rendelkezik, és 
amelyet a pályázat benyújtása előtt semmilyen célra nem használt fel, pályázatra 
nem nyújtott be, semmilyen szerzői jogokat nem sért. A feltétel megsértése esetén 
a pályázat érvénytelen, amennyiben az eredményhirdetés után derül fény a jogsér-
tésre, a pályázó köteles a díját visszaszolgáltatni. A pályázók vállalják, hogy a pá-
lyamunkák elkészítésénél más, védelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel. 

7. Postai úton leadott pályamunkát nem tudunk fogadni.  
8. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati anyagának benyújtásával ismeri és el-

fogadja a pályázat jogi nyilatkozatát.  

 

 
HATÁRIDŐK 
Kiírás: 2020. február 5.  
Beküldés határideje: 2020. március 4.  
Feltöltés, indulhat a szavazás: 2020. március 9 – március 20.  
Zsűrizés: 2020. március 25.  
Eredményhirdetés: 2020. április 1.   
 
KIZÁRÓ INDOKOK 

Érvénytelen az a pályázat: 
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• amelyet határidőn túl nyújtottak be; 
• amely hamis személyi adatot tartalmaz; 
• amely nem felel meg a pályázati feltételeknek; 
• postai úton került benyújtásra. 

A Kiíró a pályázatot kizárhatja, amennyiben az nem felel meg a formai vagy tartalmi köve-
telményeknek és ez a pályázat érdemi bírálatát nem teszi lehetővé. 

A negatív üzenetet tartalmazó, közízlést, vagy törvényeket, ill. jogszabályokat sértő, becsület-
sértő, vagy harmadik fél szerzői jogát vagy egyéb jogait sértő pályázatokat kizárjuk az elbírá-
lásból. Visszavonjuk a nyertesként kiválasztott pályázatot, amennyiben utólag kiderül, hogy 
ezen feltételeknek nem felel meg.  

Ha kérdése lenne a pályázattal, tervezéssel vagy a kórházzal kapcsolatosan, azt kérjük, az FB 
oldalunkon tegyétek fel. Így a kérdéseket és a válaszainkat is minden pályázó láthatja és az 
esetleg már megválaszolt kérdésekkel sem kell újabb köröket futni. Köszönjük. 

Várjuk az intézményünkhöz illeszkedő, kreatív és innovatív logóterveket! A zsűri az elbírálás 
során a kreatív ötletet, a megvalósíthatóságot, a pályaművek művészi értékét és a közönség 
véleményét egyaránt figyelembe veszi. 

 
 JOGNYILATKOZAT 

1. A pályázat beküldésével a Pályázó automatikusan beleegyezik a pályamű nyilvános-
ságra hozatalába. 

2. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben a pályázati munkák színvonala, művésze-
ti színvonalban vagy technikai megvalósíthatóság szempontjából nem éri el a megfele-
lő színvonalat, úgy nem hirdet nyertest.  

3. A Kiíró kijelenti, hogy a nyertesen túli pályaműveket – az alkotó engedélye nélkül – 
részben vagy egészben sem használja fel, de fenntartja a jogot, hogy azok készítőivel 
további hasznosítás céljából egyedi megállapodásokat kössön. 

4. A Pályázó felelősséget vállal azért, hogy a logópályázat anyaga a saját műve, amellyel 
semmilyen szerzői és egyéb jogot nem sért. A pályázó felelősséget vállal bármilyen 
esetleges jogsértésből eredő kárért. 

5. A Pályázó a pályázati anyag benyújtásával automatikusan elfogadja a pályázati feltéte-
leket és aláveti magát a Kiíró döntésének. 

6. A nyertes pályamunka alkotója hozzájárul ahhoz, hogy a Kiírót a nyertes pályamű fel-
használásának minden joga megilleti, és az általa meghatározott módon, kizárólagos 
felhasználási joggal rendelkezzen. 

7. A Kiíró továbbá fenntartja a jogot a pályázati kiírásban szereplő határidők módosításá-
ra.  

8. A pályázatot benyújtókra vonatkozó személyes adatokat a Kiíró nem oszt meg harma-
dik féllel a pályázó hozzájárulása nélkül. 

9. A Kiíró döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  
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SZAVAZÁS  
Támogassa szavazatával a legjobban tetsző pályaművet! 
A benyújtott pályaművekre a közönségszavazás 2020. március 9-én indul, és két hétig van 
mód szavazatának leadására. Zárjuk a szavazást: 2020. március 20-án. 
 
Így szavazhat: 
Azokat a pályaműveket, amelyek átjutottak az előzsűri rostáján, szavazásra bocsátjuk. Ahhoz, 
hogy szavazata érvényes legyen, meg kell adnia e-mail címét. Az e-mail cím megadása után a 
szavazó számára válasz e-mailt küld a rendszer. 
 
Szavazatát előre is köszönjük! 

 


