
LÓGJUNK KI A TÖMEGBŐL! 
LOGÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)  

Ifjúsági Tagozata pályázatot hirdet a tagozat új logójának megtervezésére 

 

Az elmúlt időszakban számos változás történt a MEOSZ életében, ennek keretében megújult a 

Szövetség arculata. Szeretnénk, ha a MEOSZ Ifjúsági Tagozata (IT) is megújult külsővel, 

megújult logóval végezhetné munkáját. A Szövetség szellemiségéhez és jelképéhez 

kapcsolódó logóval céljaink előtt számos akadályt bonthatunk le! 

 

Pályázni lehet minden olyan grafikával, ábrával és vizuális alkotással, melyet a pályázó 

alkalmasnak tart arra, hogy az Ifjúsági Tagozat logójává váljon. Kritérium, hogy a pályázatra 

benyújtott alkotás fejezze ki azt, hogy ha még mozgásunkban korlátozottak vagyunk is, 

előttünk nincs lehetetlen. A logó tükrözze a fiatalos lendületet, valamint az összetartást és a 

pozitív célokért való küzdés gondolatát! 

 

A képeket e-mailben a palyazatifjusag@gmail.com címre kell beküldeni .jpg formátumban, 

RGB színrendszerben, minimum 4 megapixel felbontásban. A pályázathoz csatolni kell a 

benyújtási adatlapot. 

 

A pályázatra beérkezett alkotások közül választjuk ki a MEOSZ Ifjúsági Tagozatának logóját. 

A nyertes alkotások beküldője pénzjutalmat kap, az interneten az alkotásokra szavazók között 

pedig 5000 forint értékben pizza-kupont sorsolunk ki. 

 

Az elbírálás szempontjai: 

• hiánytalanul kitöltött és aláírt benyújtási adatlap lap; 

(ennek hiányában az alkotások nem kerülnek zsűrizésre) 

• megfelelő technikai színvonal;  

• a benyújtott alkotásnak a pályázati címhez való kreatív kapcsolódása; 

• művészi látásmód, közérdeklődésre számot tartó mondanivaló, vizuális érték. 

• A benyújtott pályázat igazodjon a MEOSZ arculatához: www.meosz.hu. 

 

A zsűri az Ifjúsági Tagozat vezetőségéből áll. Az általuk kiválasztott legjobb alkotások 

felkerülnek a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Ifjúsági Tagozata 

Facebook-oldalára (https://www.facebook.com/meoszit/), ahol szavazni lehet rájuk. A legtöbb 

szavazatot kapott alkotás lesz az IT új logója. 

  

Pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2017. november 1. 

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek! 

 

A képeket és a kitöltött adatlapot a palyazatifjusag@gmail.com email címre kell beküldeni. 

Facebook szavazás: 2017. november 3 – 2017. november 10 között. 

Eredményhirdetés: 2017. november 18.  

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A díjátadóra ünnepélyes keretek között Győrben kerül sor 2017. november 18-án. 

  

Pályázati díj: a pályázat nyertese 20 000 forint jutalomban részesül. 

 

További infó: Koller Sándor, 06 70 618 0292 
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