Pályázati felhívás
Audi Hungaria 30 éves jubileumi logó és póló design pályázata
2022. november 21.

1. A pályázatot meghirdető szervezet neve:
Audi Hungaria (a továbbiakban úgy is, mint: „kiíró”)
A magyar prémium autó-és motorgyártó vállalat 30 éves fennállását ünnepli
2023-ban. A jubileum egy ünnepi egyedi tervezésű logó és póló bevezetését
teszi szükségessé, melyet belső– és külső kommunikációban egyaránt
használatra kerül. Cél, hogy a vállalattal harmonizáló jubileumi logó szülessen
a pályázat pontjaiban meghatározottak szerint, az Audi Hungaria előírásainak
megfelelő minőségben.
Az Audi Hungaria nyílt pályázatot hirdet, mellyel szeretné ösztönözi a Győr és
vonzáskörében élő vagy alkotó, a kreatív iparban dolgozó fiatalokat, hogy
vegyenek részt a jubileumi év logójának megtervezésében. A pályamű magában
foglal egy logót és egy egyedi póló design tervet. A póló tervezésében a pályázó
teljesen szabad kezet kap, egy klasszikus környakas/ egy elegáns piké póló
formavilágát teljes egészében kihasználva. A későbbiekben a logó a teljes
jubileumi évet végigkíséri, többek között a következő kommunikációs, marketing
és PR felületeken jelennek meg:
névjegy, e-mail aláírás, levélpapír, word és PPT Templatek, céges boríték,
jegyzettömb, dosszié, munkaruházat, Audi Hungaria Shop termékek (csésze, toll,
ruházat) különféle rendezvényelemek (háttérfal, menükártya, loop animáció),
éves kiadvány, plakátok és további print és online kommunikációs felületek,
esetlegesen 3D installáció.
A pályázat előkészítésében, szakmai koordinációjában és lebonyolításában a
győri kortárs művészeti kiállító- és inkubációstér, a Torula ( torula.hu ) és a
Széchenyi István Egyetem Design Campus Kompetencia Központ
(designcampus.hu )közreműködőként vesz részt.
2. A pályázat célja:
A felhívás célja olyan letisztult és tartalmában professzionális logó és design
póló megtervezése, amely képviseli az Audi Hungaria 30 évét jellemző
innovatív, dinamikus és haladó szellemiségét és projektálja mindazt a
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jövőbemutató gondolkodásmódot, ami biztosítja hosszútávú jelenlétét a
prémium autóiparban.
3. A pályázat jellege:
Regionális, nyilvános, egyfordulós
4. Pályázati feltételek
4.1

Pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be minden képző-és iparművész, alkalmazott művészeti vagy
kreatív iparban dolgozó vagy képző-és iparművészeti felsőoktatásban tanuló 35
év alatti magánszemély, aki Győr-Moson-Sopron megyében él, született vagy
alkot.
4.2
›

A pályaműre vonatkozó útmutatások:

a benyújtott pályaműnek igazodnia kell az AUDI márka nyilvánosan
elérhető arculatához. (brandbook: www.audi.com/ci )

›

a benyújtott pályaműnek igazodnia kell az Audi Hungaria arculatához,
amelyet az AUDI márka nyilvánosan elérhető arculatából vezettek le. A
hivatalos Audi Hungaria logó mellékletben elérhető.

›

az új logó kötelező eleme az Audi Hungaria felirat, a mellékletben
szabályozott formában.

›

az új logónak nem eleme a négykarika és annak bármilyen felhasználása.

›

az új logónak kötelező eleme a 30-as szám.

›

a póló design tartalmazhat plusz grafikai elemet, kiegészítve és erősítve a
jubileumi logót.

4.3 A pályázat kötelező elemei:
›

a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó
adatlap,

›

a pályázati anyag: logó és pólóterv (max. 10 MB, pdf formátumban)
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›

a nyilatkozat, amelyben a pályázó kijelenti, hogy a beadott pályamű az ő
saját szellemi alkotása és amelynek felhasználását az Audi Hungaria
részére engedélyezi (a nyilatkozat minta a pályázati felhívás mellékletében
található)

A pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk: audihungaria30@audi.hu
4.4 A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy:
›

a jelen felhívásban szereplő pályázati feltételeket megismerte és a
feltételeket elfogadja,

›

az adatkezelési tájékoztatót megismerte (3. sz. melléklet), elfogadja,

›

a pályázatban megadott adatai a valóságnak megfelelnek,

›

a pályamű saját eredeti szellemi alkotása,

›

a pályázat mellékletét képező nyilatkozatot és felhasználási engedélyt
elolvasta és az abban foglalt felhasználási módokra és terjedelemben az
engedélyt megadja.

›

nyertes pályázat esetén munkáit a felhasználáshoz a későbbiekben
nyomdakész verzióban is elkészíti az egyeztetett határidőre,

›

nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a jubileumi év alatt az Audi
Hungariával előre egyeztetett időpontokban a kiemelt rendezvényeken
részt vesz,

›

nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a benyújtott pályázati
anyagon további esetleges módosítást eszközöl az Audi Hungariával
egyeztetve,

›

a pályázat kiírása és lebonyolítása nem kötelezi a kiírót az arculati elem
felhasználására.

4.5 A pályázat beadási határideje:
2023. január 3. 24.00
Győztes pályázat esetén a vektoros logó leadási ideje a kihirdetést követő 2 napon
belül.
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4.6 A pályázat beadásának szempontjai, formai elvárásai:
›

egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat

›

a pályázaton egy alkotó, alkotócsoport maximum 3 pályaművel vehet részt.

›

1 pályamű 1 összefűzött pdf fájlban kerül leadásra. A beküldött fájl
elnevezése:
vezetéknév_keresztnév_audi30
több pályamű esetén: vezetéknév_keresztnév_audi30_1
A beadandó pályamű paraméterei: A3-as (297x420mm) méretben, 300
dpi-s felbontással (3508x4961 pixel).

4.7 A pályázat elbírálása:
A határidőre benyújtott pályázatokat szakmai bizottság értékeli, az
eredményről a pályázat kiírója értesíti a pályázókat a döntés meghozatalát
követően. A pályázatban egy nyertes és további két díjazott részesül pénzbeli
jutalomban. A pályázó a pályamű beadásával vállalja, hogy a bíráló bizottság
döntését elfogadja. A bíráló bizottság tagjait az Audi Hungaria a Széchenyi
István Egyetem Design Campus Kompetencia Központ és a Torula delegálja. A
döntéssel szemben fellebbezési joga nincs.
A zsűri:
Németh Kinga – Audi Hungaria, személyügyért és szervezetért felelős
igazgatósági tag
Nagy György – Audi Hungaria Üzemi Tanács, elnök
Rechnitzer Zsófia – Torula, művészeti vezető
Kováts Hanna – Torula, képzőművész
Kassai Ferenc – grafikusművész, egyetemi docens, Széchenyi István
Egyetem Művészeti Kar Design Tanszék Grafikai Stúdió vezetője
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Juhász Márton – grafikus, tipográfus, Széchenyi István Egyetem
Művészeti Kar Design Tanszék Grafikai Stúdió oktatója
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4.8 A pályázat érvénytelennek minősül, ha:
›

határidő után kerül benyújtásra,

›

a pályamű a jelen pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek nem tesz eleget,

›

a pályamű szerzőjével szemben kizáró ok áll fenn; pályázó nem felel meg
a pályázati feltételeknek.

A bíráló bizottság a beküldött pályamunkák megismerése után a nyertes és
díjazott és kiállítandó pályaművekre javaslatot tesz.
4.9 A pályázat díjazása:
A nyertes pályamű bruttó 352 842 Ft azaz háromszázötvenötkettőezernyolcszáznegyvenkettő Forint pénz díjazásban részesül, amely egyszeri
kifizetés alkotó csoportosulás esetén is. A pályázat további két díjazottja
bruttó 176 471 Ft, azaz százhetvenhatezer - négyszázhetvenegy Forint pénz
díjazásban részesül, amely egyszeri kifizetés alkotó csoportosulás esetén is.
4.10 A pályázat eredményének kihirdetése:
A kiíró a pályázókat a döntésről legkésőbb 2023. január 20-ig kiértesíti. A
nyertes pályaművet az Audi Hungaria a jubileumi születésnapján 2023.
február 17-én sajtóinformációban mutatja be.
A beérkező pályamunkákból a zsűri javaslata alapján kiállítási anyag kerül
összeállításra, amely több helyszínen kerül bemutatásra az ünnepi év
folyamán.

4.11 Egyéb rendelkezések:
Amennyiben a pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a díjjal
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a díj átvételére csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult. A pályázó pályázatának, pályázati anyagának
hiányosságáért/hibájáért/érvénytelenségéért, a kiíró nem vállal felelősséget.
pályázó tudomásul veszi, hogy kiíró a pályázati időszak során bekövetkező
technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő
leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
A kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az
internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a kiírónak fel nem róható
technikai hiba, akadály miatt a pályázaton való részvétel késedelmet szenved,
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vagy nem valósul meg. A kiíró fenntartja a pályázat szabályai és
mechanizmusa, díjai, továbbá a jelen pályázati felhívás és adatkezelési
tájékoztató megváltoztatásának jogát.
A kiíró jogosult kizárni pályázásból azt a pályázót, aki a pályázatban
tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások
megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a pályázás során visszaélés
vagy egyéb olyan körülmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat
lehetőséget, a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot szüneteltesse, vagy
törölje.
4.12 Mellékletek:
●

pályázati adatlap (1. sz. melléklet)

●

saját szellemi termék nyilatkozat (2. sz. melléklet)

●

adatvédelmi tájékoztató (3. sz. melléklet)

●

Audi Hungaria logó (4. sz. melléklet)

Kontakt: audihungaria30@audi.hu
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