
ISKOLAI LOGÓTERVEZŐ PÁLYÁZAT 

A Gyermelyi Általános Iskola, fennállásának 60 éves évfordulója tiszteletére pályázatot hirdet 

az iskola logójának megtervezésére. A logó megalkotásának célja, hogy az elkövetkezendő 

években az iskola használni tudja azt a saját honlapján, az írott és elektronikus levelezésében, 

felhívásaiban, reklámcélú termékein.   

A pályázat feltételei: 

 A pályázaton részt vehet minden iskolánkba járó tanuló, iskolánk volt tanulói, illetve 

bármely gyermelyi lakos, aki kedvet és kreativitást érez a tervezés iránt. 

 A pályázatokat digitális (min. 2000 x 2000 képpontos és 250 dpi felbontásban) vagy 

rajzolt (azaz papír alapú) formában kell beadni, a pályázó nevének és osztályának 

feltüntetésével. A rajzolt alapok majd digitalizálásra kerülnek. 

 A pályázat benyújtási határideje: 2020. június 20.  

A digitális pályázatokat a gyermelyiiskola@gmail.com e-mail címre, a papír alapú 

pályázatokat pedig a Gyermelyi Általános Iskola, 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12.  

címre kérjük beküldeni. 

A pályamunkák tervezésének szempontjai:  

 A tervezett logó látványvilága azonosítható legyen az iskolával, emelje ki annak 

egyediségét, arculatát 

 Utaljon az iskola több évtizedes múltjára 

 Mivel többféle méretben kerül alkalmazásra, ezért ne tartalmazzon olyan elemeket, 

amelyek kicsinyítés során elvesznek 

 A logó színezése a jó nyomtathatóság miatt kevés számú színből álljon, ne tartalmazzon 

színátmeneteket 

Előnyt jelent: az elcsépelt iskolás klisék kerülése, kreativitás. 

A pályamunkák értékelése 

 Az iskola 3 fős bírálóbizottsága kiválasztja a felsorolt szempontoknak leginkább 

megfelelő pályázatokat, melyek közül az iskola nevelőtestülete dönt a nyertes 

pályamunkáról 2020. július 15-ig. 

 A feltételeknek nem megfelelő pályázatok esetén a nevelőtestület dönthet úgy is, hogy 

nem hirdet győztest 

 A győztes pályázat megalkotója egyszeri, 50.000.- Ft pénzjutalomban részesül, a logó 

további felhasználása a hatályos rendelkezések figyelembevételével, kiskorú pályázó 

esetén a pályázó szüleinek bevonásával történik.  

 A továbbtervezésre és a felhasználásra vonatkozó jogokhoz teljes körűen ragaszkodunk. 

 Az iskola a pályázat eredményét az iskolai honlapon, a Gyermelyi Forrásban és az iskola 

Facebook-oldalán is megjelenteti a győztes nevének feltüntetésével. 
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