PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Rektor

PÁLYÁZAT
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KARÁCSONYI NYOMTATOTT ÉS ONLINE
KÉPESLAPJÁNAK
TERVEZÉSÉRE EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Pécsi Tudományegyetem hallgatói számára pályázatot ír ki Karácsonyi nyomtatott és online képeslap tervezésére.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Pályázati lehetőséget hirdetünk meg hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemistáink körében. Egy pályázó
maximum 3 tervet adhat be.

FELADAT
A képeslaptervezésre a megjelölt arculati elemek és a formai követelmények alkalmazásával lehet pályázni.
Alapinformációk:
Hívószavak: minőség, tradíció, ünnepélyesség
Színvilág: a minőségre, eleganciára, exkluzivitásra, ünnepélyességre utaló színek használata

KÖTELEZŐ ARCULATI ELEMEK
A képeslaptervnek kötelezően tartalmaznia kell a Pécsi Tudományegyetem elnevezését, az emblémát és a szlogent
Szlogen: Magyarország első egyeteme
A PTE arculati elemei a következő linken érhetőek el: http://marketing.pte.hu/pte_arculati_kezikonyv
A letöltéshez EHA kóddal és jelszóval történő belépés szükséges.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
A nyomtatott képeslap:
4 oldalas, egyszer hajtott (előlap, hátlap, 2 belső oldal)
A hajtás mentén a grafika átfutó lehet, de ha nem indokolt, nem kötelező jellegű. A grafika külső és belső
megjelenését tekintve összhangban legyen, egységes arculatot mutasson.
Méret: 150 mm x 100 mm (szélesség x magasság)- A vágójel 150 mm x 100 mm-nél legyen, ezen felül a kifutó plusz
5-5 mm rátöltés körben.
Formátum: vektoros, szerkeszthető vagy psd vagy cdr (CorelDRAW9) és pdf fájlformátumban is; felbontás: 600-as dpi
Online képeslap:
Az online képeslap a nyomtatott képeslap 1 oldalas változata, mely e-mail-be illeszthető és nevesíthető (a képeslap
aláírójának neve változtatható legyen).
A PTE arculati elemei, szövege, dizájnja megegyezik a nyomtatott képeslapéval, csak formátumában tér el attól.

A pályamunkát digitális formában kérjük benyújtani.
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TARTALMI KÖVETELMÉNY:
A képeslapon az alábbi szövegnek kell szerepelnie:
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk!
Merry Christmas and Happy New Year!
Dr. Bódis József
rektor/rector
Pécsi Tudományegyetem/University of Pécs

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL
― A dokumentumokat nyomtatott és elektronikus (külső adathordozón, melyet igény esetén visszajuttatunk a
pályázónak a bírálatot követően), és a Formai követelmények között leírt formátumokban kérjük
összeállítani, illetve eljuttatni postai úton vagy személyesen.
― A pályamunkákat jeligével kérjük ellátni, a pályázók neve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám, kar,
EHA kód) külön zárt borítékban szerepeljen.

KONZULTÁCIÓ
― A pályázók számára konzultációs lehetőséget biztosítunk, hogy a felmerülő kérdéseket, esetleges
félreértéseket tisztázni lehessen.
― A konzultációs igényeket a pályázati kapcsolattartó elérhetőségein (szuhan-glass.beata@pte.hu,
06 20/928-99-28) kérjük jelezni.

DÍJAZÁS
Az első helyen elfogadott pályázati munka bruttó 50 000 Ft díjazásban részesül. Ezért az összegért a nyertes pályázat
anyagának felhasználására a Pécsi Tudományegyetem teljes és kizárólagos jogot szerez. Több kifejezetten színvonalas
és igényes pályázat esetében a különdíjak kiosztásának lehetőségét a Kiíró fenntartja magának, ugyanígy a díjazott
pályázati munkák későbbi felhasználásának jogát is.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HELYE: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. 127-es szoba.
A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2014. NOVEMBER 14. 13 ÓRA
BÍRÁLATI HATÁRIDŐ: 2014. november 25.
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
A pályázat egyfordulós, a beérkezett pályamunkákat a PTE szakértőiből álló bizottság bírálja el. Az eredményről a
Pályázókat a Kiíró e-mailben értesíti.
A pályázat leadását követően a Pályázót a terv módosítására kérheti fel a kiíró. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak
nincs helye.
A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket. Az Egyetem
kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.
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A Pályázó kijelenti, hogy a beküldött pályaművek saját szellemi termékei, a pályázaton való részvételt, illetve a
pályázattal kapcsolatos felhasználást harmadik személy pályaművön fennálló joga nem zárja ki, illetőleg nem
korlátozza. Amennyiben ezen feltételeknek nem felelne meg a Pályázó, pályázata kizárásra kerül.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát az Egyetem fenntartja. A bizottság döntése ellen kifogásnak helye
nincs.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: szakmai felelős 06 72 501-500/12423 (szuhan-glass.beata@pte.hu)

Pécs, 2014. október 31.

Dr. Bódis József
rektor
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