
Pályázati kiírás 

 

A KRE Sportiroda logótervezési pályázatot hirdet KRE hallgatók részére. 

 

A KRE Főnixekről 

 

A KRE Főnixek az Egyetem kiváló sportcsapatinak közös megnevezése, amelyekhez mintegy 

250 hallgató tartozik 5 különböző sportágban: labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda és 

vízilabda. Csapataink Budapest szinte minden egyetemi ligájában és tornáján sikerrel vesznek 

részt, és nem különben az egyetemi országos bajnokságokon is. 

 

A pályázat célja 

 

A KRE sportcsapatainak a KRE Főnixeknek az egyedi azonosítása különböző arculati 

elemeken való felhasználásra. 

 

Formai és tartalmi követelmények 
 

 színes grafikus logó, amely egy főnix madarat ábrázol, és amelynek a felirata 

 „KRE Főnixek” vagy „Főnixek”/”Károli Gáspár Református Egyetem” 

 tervezhetőek sportág specifikusan is a logók, ebben az esetben mind az 5 

 csapatsportághoz várunk egy-egy egységes arculatú tervet 

 labdarúgás 

 kézilabda 

 röplabda 

 kosárlabda 

 vízilabda 

 kapcsolódhat a KRE egyetemi arculathoz, de nem kötelező: http://www.kre.hu 

 a logó rövid szöveges bemutatása a pályázat részét képezi 

 a tervet .jpg formátumban kérjük leadni (a győztes pályázatnál az eredeti rajzot 

Photoshop .psd vagy a CorelDraw .cdr formátumában is kérjük leadni) 

 

A pályázat benyújtásának helye 

 

KRE Sportiroda 1088 Budapest, Rviczky utca 4/A. 1. emelet 117A szoba. 

E-mail: sportiroda@kre.hu 

A pályázatokat e-mailben kérjük megküldeni. 

 

Érdeklődni lehet: 

 

Ujszászi Attila 

KRE Sportiroda vezetőnél 

Telefon: +36 30 9229 487 

E-mail: ujszaszi.attila@kre.hu 

 

A pályázati munkák leadási határideje 

 

2015. március 16. hétfő 12 óra 

 

 

 



Díjazás 

 

A pályázat nyertese 15.000 Ft értékű díjban részesül. 

A 2. és 3. helyezett sporteszköz jutalmat kap. 

 

Nevezési feltételek 

 a pályázó KRE hallgató legyen, 

 a pályázónak írásban nyilatkoznia kell a logó eredetiségét illetően — logó elemeiként 

felhasználható más szerző alkotása is, de a felhasználás jogszerűségéért a pályázó 

szavatol, 

 a győztes pályázó a logó további felhasználásának jogát a KRE Sportirodára ruházza 

át. 

 

A nevezéshez kérjük feltüntetni az alábbi adatokat 

 a pályázó neve 

 kar, szak, évfolyam 

 elérhetősége 

 NEPTUN kódja 

 

Elbírálás módja 

Az eredményről a Pályázati Bizottság dönt, melyről e-mailben értesíti ki a pályázókat. 

 

Eredményhirdetés 

2015. április 13. 


