PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kabalafigura tervezési pályázat
Ha kreatív vagy, játékos kedvű, és ráérsz a téli szünetben vagy utána, tarts velünk!
A Soproni Egyetem Simonyi Károly Kara pályázatot hirdet középiskolások számára (9.
osztálytól felfelé) az Ipari termék és formatervező mérnök (ITF) szak kabalafigurájának
megtervezésére.
A pályázat részletei:
A soproni Ipari termék- és formatervező mérnök szakon olyan mérnököket képeznek, akik
egyaránt értenek a különböző anyagokból készült tárgyak műszaki és formatervezéséhez. A
tervezett kabalafigurának utalnia kell a soproni ITF szakra, bármilyen technikával készülhet
(rajz, gyurma, textil stb.) és egyaránt lehet figuraterv, logó vagy megalkotott tárgy.
További információk a http://ftti.skk.uni-sopron.hu/verseny honlapon találhatók.
Pályázati feltételek
Az egyfordulós pályázat bárki számára nyilvános, aki a meghirdetett feltételeknek megfelel.
Nevezési díj nincs. A pályázó a pályázat benyújtásával a jelen pályázati kiírásban foglalt
feltételeket és szabályokat tudomásul veszi és elfogadja.
A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul az általa benyújtott pályaművek nyilvános
bemutatásához a pályázat kiírójának elektronikus felületein (honlap, facebook, instagram)
ismeretterjesztési célból a pályázó nevének a feltüntetésével.
Benyújtandó dokumentumok:
-

Nevezési lap – elektronikus úton, pdf formátumban;
Pályamű digitális formában: kabala figura terve vagy fotója
Adatvédelmi nyilatkozat elektronikus úton, pdf formátumban.

Benyújtási határidő: 2021. január 30. meghosszabbítva 2021. február 7-ig!
Egy pályázó több alkotást is benyújthat
Benyújtás módja: a benyújtandó dokumentumokat (nevezési lap, pályamű digitális formában,
adatvédelmi nyilatkozat) – a következő e-mail címre várjuk: soe-itf-palyazat@uni-sopron.hu
Díjazás:
I. helyezett: Wacom grafikus tablet + 25.000 Ft vásárlási utalvány
II. helyezett: Vezeték nélküli fülhallgató + 15.000 Ft vásárlási utalvány
III. helyezett: Kétszemélyes VOLT fesztivál belépő + 10.000 Ft vásárlási utalvány
Facebook-közönségszavazás: családi belépő a Fővárosi Növény- és Állatkertbe.

A beérkező alkotások számának és jellegének függvényében a szervezők fenntartják további
díjak kiosztásának lehetőségét is.
A pályázatok értékelése – Döntés a pályázat eredményéről
A beérkezett pályamunkákat szakmai bírálóbizottság véleményezi. A bíráló bizottság tagjai a
Soproni Egyetem ITF mérnök szak oktatói/hallgatói, illetve az adott szakterületen gyakorlati
tapasztalattal rendelkező szakember(ek). Nem pályázhatnak a zsűri tagok, valamint a pályázati
kiírók hozzátartozói. A bíráló bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázatok mennyisége és
színvonala alapján a pályázat eredeti kiírásától eltérjen.
Díjkiosztás: a díjazottak előzetes értesítését követően, az eredményhirdetéssel egybekötött
díjkiosztás a járványügyi helyzet függvényében személyesen, vagy elektronikus felületen
(http://ftti.skk.uni-sopron.hu/verseny) történik, 2021 február 10-én. A díjak átadására szintén a
járványügyi helyzet függvényében személyesen vagy postai úton kerül sor.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek:




a pályázati adatlap/adatvédelmi nyilatkozat hiányos vagy a valóságnak nem
megfelelő adatokat tartalmaz;
határidőn túl érkezik be;
a pályázati program más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát sérti.

A pályázatokkal kapcsolatos szerzői és személyiségi jogi rendelkezések
A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg, külön nyilatkozat megtétele nélkül felelősséget
vállal arra, hogy:
o A pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem
használt fel.
o A pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb
jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó
kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat
érvénytelen. Ha az érvénytelenség feltételei a díj átadását követően válnak
ismertté, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
A benyújtott pályaművek piaci hasznosításra irányuló igény esetén a Pályázat kiírója
közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a pályázóval.
Adatkezelési tájékoztató
A Pályázat kiírója a pályázattal összefüggésben a személyes adatokat az Európai Unió 2016/679
sz. általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szabályai, valamint a az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai
alapján – hozzájárulás esetén kezeli.
A Soproni Egyetem adatkezelési tájékoztatója megtalálható a http://uni-sopron.hu/adatvedelem
linken.

