
 

Tervezd meg Te a Székelyföld Napok arculatát! 

Pályázati felhívás grafikusok számára 

 

A Székelyföld Napok szervezői, továbbiakban a Kiíró pályázatot hirdetnek a Székelyföld 

Napok arculatának megújítására, egyéni szakmai alkotók, illetve alkotóközösségek 

számára. 

A pályázat célja a rendezvény vizuális elemeinek egységesítése, egy, a tematikához illő, 

korszerű arculat kidolgozása, valamint a székely identitás reklámgrafikában való 

megjelenítésének szorgalmazása egy reprezentatív kiállítás által.   

 

A Székelyföld Napok rendezvénysorozatról:  

Az immáron tizenkettedik kiadásához érkező rendezvény Hargita, Kovászna és Maros 

megyék önkormányzatainak, illetve azok kulturális intézményeinek évente megrendezett 

eseménye. A három megye többtucat településén zajló tíznapos rendezvény repertoárját a 

sajátos kulturális értékek, szellemi és tárgyi javak, hagyományok bemutatása mellett a 

legkülönfélébb események: koncertek, kiállítások, tudományos konferenciák és 

ülésszakok, vásárok és színházi előadások is színesítik.  

A Székelyföld Napok rendezvénysorozatának célközönsége az elmúlt évek alatt 

folyamatosan bővült: a jövő kultúrafogyasztóivá cseperedő kisgyerekektől a műkedvelő 

fiatalokon át a művelődést szem előtt tartó idősebb korosztály is részt vesz a 

rendezvényeken, vidéken és városon egyaránt. 

 

Pályázási feltételek: 

- A pályázatra román állampolgárságú grafikusok vagy e szakon tanuló diákok 

nevezhetnek be.   

- Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, DE más pályázatra, versenyre benyújtott 

alkotásokat nem fogadunk el! 

- Az elkészült és digitálisan beküldött pályaművek mellé kérjük mellékelni a pályázó 

adatait is (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím). 

- A pályamunka beküldésével a pályázó felelősséget vállal azért, hogy beadott munkái 

eredeti szellemi tulajdonát képezik, ahhoz harmadik félnek nem fűződik semmilyen joga, 

valamint hogy a nyertes pályamű felhasználási jogát tér- és időbeli korlátozások nélkül 

átadja a Kiírónak. Amennyiben előbbi feltételek esetleges megsértésére az eredmény 

kihirdetése után derül fény, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.  



 
 

- A benevezéssel a pályázó beleegyezik, hogy beküldött munkája díjazástól függetlenül 

megjelenjen a beérkezett anyagokból létrehozott közös kiállításon, azaz használati jogot ad 

a Kiírónak csak kiállítási célra, ellenjavadalmazás nélkül. 

 

Elvárások az arculati tervet illetően: 

- A logónak tartalmaznia kell a Székelyföld Napok megnevezést   

- Két nyelven kell elkészíteni a terveket: magyarul és románul egyaránt. (A 

rendezvény román neve: Zilele Ținutului Secuiesc) 

- A logónak alkalmasnak kell lennie különféle hordozókon való megjelenítésre: 

levélpapír, írószer, plakát, szórólap, sajtóközlemény, stb.  

- Az arculat legyen egyedi, jól átlátható, letisztult, elegáns, MEGJEGYEZHETŐ és 

akár önálló márkaként könnyen azonosítható  

- Az arculat mutasson rá Székelyföld különlegességeire, kiemelve értékeit és 

sokszínűségét 

- Olyan kreatív megoldásokra épüljön, amelyek szakítva a rutinnal, szimbolikus 

ábrázolással utalnak a helyre és annak különlegességére, specifikumára 

- Stílusa legyen egyedi, ötletes, lehet formabontó, de tartalmát, üzenetét illetően 

méltó Székelyföld képviseletére. Az ízléses logó keltsen pozitív érzéseket, 

sugározzon lendületet, legyen minél megjegyezhetőbb és felismerhetőbb 

megformálású. 

 

Médiaterv: 

A kiválasztott arculati elemeket és logót nyomtatott anyagainkon és online felületeinken 

használnánk: 

• a rendezvény weboldalán:  https://www.szekelyfoldnapok.ro/, 

https://zileletinutuluisecuiesc.ro/ 

• online és offline hirdetési anyagokban (pl. helyi újság, Facebook) 

• kisarculati elemeken (levélpapír, mappa stb.) 

• ajándéktárgyakon (pl. toll, póló stb.) 

• a kialakítandó logó, arculat későbbiekben alapja lenne a rendezvénysorozat további 

kiadásainak. 

Technikai követelmények: 

- A szokásos képformátumokon (jpg vagy png) kívül szerkeszthető, 

vektorgrafikus fájlformátumok (ai, eps) is szükségesek. 

- A Facebook borító és a plakát sablonjai .psd-ben vagy .ai-ban beküldendőek  

- Pantone, CMYK vagy RGB színkódok megadása kötelező 

https://www.szekelyfoldnapok.ro/
https://zileletinutuluisecuiesc.ro/


 
 

- Betűtípusok megadása, vagy egyedi fontok készítése esetén azok csatolása 

kötelező 

- A logó variálhatósága: színes, fekete-fehér, monokróm  

- Változatos felhasználhatóságra való tekintet: pl. kis méretben történő elhelyezés (pl. 

10*10 mm) esetén is jól kivehető legyen.  

A beküldött pályamunkáknak minimum a következőket kell tartalmazniuk: logó, plakát-

terv, fejléces levélpapír, Facebook profilkép és borítókép, valamint esemény borító. Előnyt 

jelentenek a roll-up, banner, szórólap, prezentációs sablon tervek, hiszen a tíz nap alatt 

lezajló többszáz eseménynek számtalan megjelenítési formája lesz. 

Elbírálás: 

A beérkező munkákat a Kiíró értékeli és bírálja el, a következő szempontok szerint: 

- A felhívásban szereplő követelmények teljesítése 

- A rendezvény sajátosságainak, Székelyföld szimbólumrendszerének megjelenítése 

a pályamunkákban 

- Ötletesség, eredetiség 

 

A pályázat eredményeiről minden pályázót a küldési/megadott e-mailen értesítünk.  

A pályamunkák beküldésének határideje: augusztus 15. 

Nevezési díj: NINCS.  

 

A pályázat díjazása: 

A zsűri által kiválasztott nyertes alkotás 3000 RON díjazásban részesül.  

A legtöbb szavazatot elnyerő alkotás közönségdíja 1000 RON.  

A szervezők fenntartják maguknak egy, a beérkezett munkákból való kiállítás 

rendezésének a jogát 

A közönségdíj szavazásának részletei: 

1. A pályamunkákra 2021. augusztus 23 - szeptember 1.- között lehet szavazatokat 

leadni „Like” formájában a Székelyföld Napok hivatalos Facebook oldalain. 

2. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott 

szavazatok mennyisége nem befolyásolja a szakmai díj odaítélését. 

 

A benyújtás módja: 

A pályamunkákat a szekelyfoldnapok@gmail.com digitális postafiókcímre lehet elküldeni. 

(Használható óriás-file küldők: wetransfer, myairbridge stb.) 

mailto:szekelyfoldnapok@gmail.com


 
 

 

Adatkezelési szabályok: 

A pályázaton való részvétel előfeltétele a jelen kiírás alapos elolvasása. A Kiíró minden 

esetben úgy tekinti, hogy a pályázó elolvasta és megértette a jelen kiírást. Az 

adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott 

hozzájárulása. A szervező által kezelt személyes adatok: a logó és arculati elemek 

variációit beküldő Pályázó neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.  

 

A pályázat ütemterve 

2021. július 16 – A pályázat meghirdetése 

2021. augusztus 15 – pályázatok beküldésének vége  

2021. augusztus 23 - szeptember 1.– Facebook szavazás   

2021. szeptember 2-3 – zsűrizés, eredményhirdetés 

2021. október 8-17 - kiállítás a Székelyföld Napok keretében a beérkezett pályamunkákból. 


