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Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 
Székhely: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. 
Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. 

E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com 
Tel./Fax: 06-57-443-570 

Web: www.jkhk.hu 
 

 

Tisztelt Olvasó! 
 
 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2009. december 18-án megtartott közgyőlésének 
határozata alapján meghirdetjük a JKHK Egyesülete 

LOGÓTERVEZÉSI PÁLYÁZATát  
 
A JKHK Egyesülete pályázatán indulhat: 

- magánszemély és  
- vállalkozás egyaránt  

 

Egy tervezı maximum 3 db logótervet küldhet be 
 

Pályázati feltételek: 
- A logó színesben és fekete-fehérben egyaránt jól látható, sokszorosítható, jól méretezhetı, 

emléktárgyakra, plakátokra, levélpapírra, névjegykártyára nyomható legyen. 
- Bármilyen technikával készíthetı: szabad kézzel, számítógépes grafikával, logótervezı 

programmal. 
- A logóban, ahhoz kapcsolódóan alábbi két szöveg közül valamelyik kötelezıen szerepeljen: 

„JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE” vagy JKHK rövidítés 
- A pályázaton elınyt élveznek azok a pályamővek, amelyek az embléma grafikai tervében 

Jászságra jellemzı elemeket, motívumokat használnak - pl. Jász motívum -, valamint 
különös figyelmet fordítanak az embléma, korszerő megjelenésére és versenyképes, 
látványos, ízléses dizájnjára. 

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületrıl: 
- Célközönség: Jászságban élı, a vidékfejlesztési források, pályázatok iránt érdeklıdık  

(Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely) 
 

Díjazás: 
A díjazott logóterv készítıje bruttó 100 000 Ft díjazásban részesül, melyet az egyesület számla 
ellenében fizet ki. 
A honlap regisztrált szavazói között pedig 1 db értékes ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
 

A JKHK Egyesülete 2010. január 31-ig (postára adás legkésıbbi dátuma) várja az elkészült 
terveket. 
 

Az elkészült terveket postai úton juttassa el - cd-re írott formában - az alábbi címre: 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete - 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. 
 
Pályamő tartalmazza: 

- A pályamőveket egy példányban kell benyújtani papíron, színes nyomtatott formában, 
valamint cd-re írott formában, elsısorban ai, eps, pdf, cdr (szerkeszthetı forrásfájl vektoros 
formátum), másodsorban más kiterjesztéső, nagy felbontású (minimum: 2048*2048) 
képformátumban. 

- a pályázó személyi adatait (név, születési hely és dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím) 
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A nyertes pályázóval a JKHK Egyesülete szerzıdést köt, amelyben a szolgáltató fél vállalja a 
látványterv elemeinek átadását, lemond a szerzıi jogdíjról (természetesen a honlapon szerepel a 
tervezı neve) és vállalja a megrendelı által igényelt esetleges kisebb részmunkákat.  

Az eredményhirdetés után az egyesület a gyıztes logót felhasználja a honlapján, kiadványaiban, 
reklámanyagaiban, találkozóin, hivatalos levelein, a gyıztes mő szerzıjének reklámjait (honlap, 
egyéb munkák) elhelyezzük a honlapunkon és nyomtatott anyagainkban. 

Az eredményrıl minden pályázó írásos értesítést kap. 

A nem felhasznált pályamunkákat az egyesület visszajuttatja a készítıhöz, és nyilatkozik, hogy 
azokat sehol nem használja fel. 
 
Döntés folyamata: 

A beérkezett pályamunkák közül az elnökség kiválasztja – az elnökség tagjai pályázók adatairól 
nem értesülnek – a legjobb 9 db-ot és ezt elhelyezi az egyesület hivatalos honlapján, a www.jkhk.hu 
oldalon legkésıbb 2010. február 10-ig. 

A www.jkhk.hu honlap regisztrált látogatóinak véleménye alapján 2010. március 01-ig a legtöbb 
szavazatot kapott terv kerül kiválasztásra és lesz az egyesület logója. 

Eredményhirdetés 2010. március 10-én az egyesület honlapján történik. 
 
 
Kérdésével forduljon bizalommal: 

Mihályi Mónika munkaszervezet vezetıhöz 06306004818 telefonszámon vagy  
a jaszsagi.kistersegi@gmail.com e-mail címen. 
 
 
 

Jó munkát és sikeres pályázást kívánunk! 

 
 

 
JKHK Egyesülete 


