
Tandem 2004 SE Logó pályázata:  

 

A Tandem 2004 Sportegyesület (továbbiakban Egyesület, 

vagy Tandem) pályázatot hirdet logó készítésére. 

 

1. A logónak tükröznie kell a Tandem céljait, tevékenységeit, 

úgy mint 

- sportegyesület, 

- a sport (főként sakk és foci) népszerűsítése, szabadidő hasznos 

eltöltése 

Előnyt jelentenek az alábbiak:   

- Ha sakk jelképet tartalmaz 

- A tandem fogalom (tandem sakk, tandem bicikli, Kaposmérő és 

Bárdudvarnok kettős együttműködése) megjelenik 

- Kifejezetten alkalmas pólóra történő elhelyezésre  

- Ha színesben és fekete-fehérben, valamint kis és nagy méretben is 

jól megjeleníthető  

- Jelvény, pecsét, matrica formában is elkészíthető 

- Ha a pólóra történő megjelenítés tervét is mellékeli a pályázó (hova 

kerüljön a Logó, milyen felirat legyen még, milyen színben,..)  

 

2. A logót az egyesület saját működési körében, első sorban a közös 

pólón, valamint esetleg pecséten kimenő dokumentumokon, az 

interneten, jelvényen, zászlón kívánja használni. 

 

3. A pályázatra bármely korosztály (3 – 100) éves korú pályázók 

jelentkezését várjuk. Személyenként legfeljebb 3 tervvel 

nevezhetnek. Kiskorú pályázó csak törvényes képviselője 

jóváhagyásával nyújthat be pályázatot, melyet írásban mellékelni 

kell. (2. sz. melléklet) 

 

4. A logó tervét jpg formátumban kell elektronikusan elküldeni a 

tandem2004se@gmail.com címre, (melyet természetesen a bírálók 

nem, csak az adminisztrátor láthat, vagyis saját email címről 

küldhető) vagy a Kaposmérői iskola titkárságára kell postán vagy 

személyesen eljuttatni. pl. A pályázathoz rövid, maximum 10 soros 

magyarázat fűzhető. 

 



5. A pályázat jeligés. A benyújtott terv hordozóin (pl. csatolmány 

neve) csak a jelige (pl. művész1, művész2, művész3) tüntethető fel. 

A pályázó adatait is tartalmazó nyilatkozatát (1. vagy 2. számú 

melléklet) külön, jeligével ellátott lezárt borítékban kell az iskola 

címére elküldeni: 

Tandem 2004 SE 

7521 Kaposmérő Hunyadi János utca 9.   

Jelige: „Logópályázat” (Amit a borítékra kell ráírni.)  

 

6. Beérkezési határidő: 2015. június 12. péntek 12.00 (e-mailben, 

vagy postai, személyes úton az Kaposmérői iskolába. 

 

7. Eredményhirdetés: 2014.június 19. péntek 15.00-kor a 

Kaposmérői iskolában. 

 

8. A benyújtott terv kizárólag e pályázat keretében használható. 

A pályázatra történő nevezés után a logó a Tandem Se tulajdonát 

képezi és mint tulajdonos rendelkezik a jogokkal. A nyertes munkát 

a Tandem SE bármikor és bárhol használhatja. A pályázó a 

beküldött tervet máshol nem használhatja, s írásban nyilatkoznia 

kell arról, hogy művével az Egyesület szabadon rendelkezhet.  

 

9. Az elbírálás esztétikai és megvalósíthatósági alapon az Egyesület 

által felkért 3 fős szakmai zsűri által történik. 

Bírálati szempontok: megvalósíthatóság, eredetiség, 

figyelemfelkeltés, a kiíró céljainak történő megfelelés, többcélú 

(póló, pecsét, …) és hosszú távú használhatóság, modern és fiatalos 

színek.  

 

10. Érvénytelen azon pályázat, amit beadási határidőn túl 

nyújtottak be, hamis adatokat tartalmaz, nem felel meg a pályázati 

feltételeknek, plágiumgyanús. Érvénytelen a pályázati folyamat, ha 

a zsűri egy pályamunkát sem ítél megfelelő színvonalúnak. 

 

11. A legjobb kiválasztott logó díja: 10 000 Ft értékű jutalom. 

 

12. Az Egyesület pályamunkát nem küld vissza! A pályázó a 

pályamunka benyújtásával elfogadja a kiírásban foglaltakat! 

 

További információ:  



1. Melléklet:  

 

Hozzájárulási nyilatkozat 

(Amennyiben a pályázó nagykorú)  

 

Alulírott………………………………………………………………………………………..   

Születési év hely: ……………………. év: …………  hó:…… nap: ……. 

Telefonos elérhetőség: ………………………………….. 

Email cím: ……………………………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

nyilatkozom, hogy a Tandem Logó pályázat feltételeit 

elfogadom és az általam beadott ……... (maximum 3)  db, 

alábbi jeligével ellátott: 

Jelige 1 : …………………………………………. 

 

Jelige 2 : …………………………………………. 

 

Jelige 3 : …………………………………………. 

 

pályamunka(k) saját munká(i)m. Amennyiben valamelyik 

kiválasztásra kerül engedélyezem, hogy a nyilvános hozzáférés 

korlátozása nélkül a Tandem SE Logójaként szerepeljen.  

 

…………….………………., 2015. ……. hó …… nap 

 

 ……..………………………….. 

 Aláírás 



2. Melléklet:  

Hozzájárulási nyilatkozat 
(Amennyiben a pályázó kiskorú) 

 
Alulírott ………………………………………………………………………………………..   

Születési év hely: ……………………. év: …………  hó:…… nap: ……. 

Telefonos elérhetőség: ………………………………….. 

Email cím: ……………………………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

mint ………………………………………………………………………… kiskorú 

törvényes képviseletére jogosult, nyilatkozom, hogy a 

képviseltem nevében a Tandem Logó pályázat feltételeit 

elfogadom és a beadott ……... (maximum 3)  db, alábbi jeligével 

ellátott 

Jelige 1 : …………………………………………. 
 

Jelige 2 : …………………………………………. 
 

Jelige 3 : …………………………………………. 

pályamunka(k) saját munkája/munkái. Amennyiben valamelyik 

kiválasztásra kerül, engedélyezem, hogy a nyilvános hozzáférés 

korlátozása nélkül a Tandem SE Logójaként szerepeljen. 

 

………….………………., 2015. ……. hó …… nap 

 ……..………………………….. 

 a pályázó aláírása 
 

 
 ……..……………………….……………….. 

 a törvényes képviselő aláírása 
  


