PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
JUBILEUMI LOGÓ TERVEZÉSÉRE A KINCSEM NEMZETI KFT. SZÁMÁRA 100. MAGYAR DERBY

1. A PÁLYÁZAT TÉMÁJA
A pályázat témája hazánk egyik legnagyobb és legtradicionálisabb lóversenyfutamának és
galoppversenyének, a 100. Magyar Derbynek (hároméves magyar tréningben lévő angol telivérek
2400 méteres versenye) az ünnepi logójának a tervezése, annak kidolgozása. A logó testesítse meg
egyszerre a galoppsport és a Kincsem Park tradícióját, de legyen figyelemfelhívó és meghökkentő is,
így utaljon a jövőre és a sportág fejlődőképeségére.
Az esemény 2022. július 3-án vasárnap lesz. Az első Magyar Derbyt 1921-ben futották, a világ első
Derby futamát, az Epsom Derbyt 1780-ban. Hatalmas presztizzsel és tradícióval bíró sportesemény,
melynek megnyerése minden lótulajdonos álma.
A logó elsősorban a laikusok számára megfelelően pozícionálja a sportágat és az ünnepi eseményt.
Segítse azonosíthatóvá és megkülönböztethetővé tenni, kötődés alakuljon ki a logó és az esemény
iránt.
Az eseményt a festői környezetű Kincsem Parkban rendezik, hazánk egytelen lóversenypályáján. Jó
idő esetén 8-10.000 nézőt várunk. Ez az a nap, amikor angol és francia mintára egyre többen itthon
is elegánsan öltöznek fel a hölgyek és urak. Elvárás az öltöny, zakó, nyári ruha, koktélruha, kalap,
fejdísz. A lóverseny program mellett ezen a napon divatbemutatót, kalapszépségversenyt és
divatmustrát szervezünk. Utóbbi kettő esemény a civileké.

1.1. Általános célok
A pályázat célja a 100. Magyar Derby logójának a megalkotása.
A cél egy olyan logó, márka kialakítása, mely a következő hónapokban egészen az eseményig a
verseny azonosítására szolgál, jól megkülönböztethetővé teszi azt az eddig használt logóktól, ami
alapján a későbbiekben minden kreatív megjelenésen felhasználható.

1.2. Célcsoportok
1.2.1. Nyitott és értéktudatos fiatalok
•
•
•
•
•
•

18- 35 év közöttiek
érdeklődnek a sport, a lovak, a fogadás, a lovaskultúra és a divat iránt
nyitottak az újdonságra és kíváncsiság jellemző rájuk
hallottak már a Kincsem Parkról, de még nem voltak itt
érdeklődnek a minőségi időtöltés iránt
baráti társasággal látogatnának ki

1.2.2. Élményt kereső, az átlagkereset feletti jövedelemmel rendelkező gyermekes családok
•
•
•
•
•
•
•

30-55 év közöttiek
nyitottak a sport, a lovak, a fogadás, a lovaskultúra és a divat iránt
érdeklődnek a természet közeli helyekre
hallottak már a Kincsem Parkról, de még nem voltak itt
érdeklődnek a minőségi időtöltés iránt
ahol jól érzi magát a család minden tagja
baráti vagy családi társasággal látogatnának ki
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2. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja a 100. Magyar Derby, mint esemény márkának a logójának (forma, szín, betűtípus)
kidolgozása. Cél, hogy a logó és a 100, Magyar Derby felirat formai megjelenése (embléma)
önmagában és felirattal együtt is használható (felismerhető, megkülönböztethető) legyen.
További cél, a létrejövő logó és a már meglévő Kincsem Park márka egységes azonosítása, azok
kölcsönös márkaépítése. Elvárás a tartalmi és formai összhangra való törekvés; a vizuális
arculatjegyek által történő egyértelmű megkülönböztethetőség és nemzetközi beazonosíthatóság
megtalálása. További kihívás, hogy a logó inspiráló legyen a befogadók számára.
A megjelenések hatóköre: Minden kreatív anyagon való használat: kiadványok, honlap, promóciós
anyagok, sajtóhirdetések, rendezvényeken való használat, ajándéktárgyak stb.

3. A PÁLYÁZÓ FELADATA
A pályázó feladata a fenti célok megvalósítását szolgáló dokumentum pdf formátumban (Pályamű)
történő benyújtása, mely tartalmazza:

3.1. Kisarculat kialakítása
•
•

A koncepció leírása
Logó, megalkotása

3.2. További kommunikációs megjelenések (elsősorban logó működését illusztrálandó)

4. A PÁLYAMŰVEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT SZAKMAI ELVÁRÁSOK
4.1. Logó

4.1.1. Alapvető tervezési kritériumok, elvárások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptív logó: azaz flexibilis módon tudjon alkalmazkodni különböző megjelenési formákhoz
(web/print/social media felületek stb.), a felismerhetőséget nem befolyásolva,
A tartalmi és formai összhangra való törekvés; a vizuális arculatjegyek által történő
egyértelmű megkülönböztethetőség és nemzetközi beazonosíthatóság megtalálása,
Megjelenésében, formavilágában és szabályrendszerében konzisztens, valamint időtálló és
releváns,
A logót önálló grafikai alakzatként – minimális méretben, körülbelül 1 cm átmérővel is
lehessen használni,
Kis méretben is felismerhető legyen,
A logót színes és fekete-fehér változatban is lehessen alkalmazni,
A logó színes, sötét és világos háttér előtt is felismerhető és kontrasztos legyen,
A logónak vízszintesen olvashatónak, értelmezhetőnek kell lennie,
A logó térbeli használatra is legyen alkalmas (videóanimáció esetén),
Az új logó ne legyen összetéveszthető más projekt, vállalat logójával.
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4.1.2. A logóval kapcsolatos színhasználatot tekintve nincs kötött elvárás,

4.1.3. A pályázóktól több logó verziót is elfogadunk

5. A PÁLYÁZAT MENETE
5.1. Pályázók köre, részvétel feltételei:
A pályázaton jogi- illetve természetes személyek egyaránt részt vehetnek – továbbiakban: Pályázó -,
amennyiben:
•
•
•

a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek
elismerte, és
az alábbi kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben.

5.2. Kizáró okok:
•
•
•

a pályázó nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontjában foglalt átláthatóság követelményének; vagy
csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre
irányuló eljárás hatálya alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban; vagy
összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Pályázó:
o a zsűri tagja, vagy Ptk. szerinti hozzátartozója
o olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja,
vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezek
hozzátartozója a zsűri tagja, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a zsűri bármely
meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll; vagy
o a pályázat során valótlan adatokat közöl. Pályázó az átláthatóságról és az
összeférhetetlenségről a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt
dokumentum kitöltésével köteles nyilatkozni. A pályázók közül a díjazottak a pályázat
eredményeképpen felhasználási szerződést kötnek a Kiíróval, a Kiíró által meghatározott
feltételek szerint.

Kizárólag azon pályaművek kerülnek értékelésre a szakmai zsűri által, amelyek a jelen felhívás 5.5.
pontjában meghatározott határidőt megelőzően szabályosan beérkeznek a Kiíróhoz.

5.3. Kizárásra kerül a pályázó, amennyiben:
•
•
•

a pályamű a pályázat beadási határideje után érkezik meg a jelen felhívás 5.5. pontjában
meghatározott elektronikus levelezésicímre; vagy
a pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek; vagy
vele szemben kizáró ok áll fenn.

5.4.

Kérdések és válaszok

Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatos tisztázó, illetve
pontosító kérdéseik megtételére az andras.krebs@kincsempark.hu elektronikus levelezési címen
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keresztül. Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 3 munkanapon belül köteles válaszolni.
5.5. Leadási határidő, eredményhirdetés

5.5.1. A pályaművek benyújtása:
A Pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7. 23:59 (beérkezési határidő). A terveket a
palyazat@kincsempark.hu címre kell benyújtani.
A pályázatok kötelező mellékletei:
•
•
•
•

Pályázati nyilatkozat
Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
Titoktartási nyilatkozat
Pályamű .pdf formátumban és/vagy internetes tárhely elérési útvonal megjelölés

A pályázat leadása az palyazat@kincsempark.hu e-mail címre küldött PDF formátumú
dokumentummal és/vagy internetes tárhely elérés megadásával történik.

5.5.2. A pályaművek értékelése/zsűrizése
A zsűri 2022. január 20. napjáig választja ki a győztes pályaművet. Az eredményről a pályázókat a
jelentkezés során megadott e-mail útján a Kincsem Nemzeti Kft. értesíti. A Kiírónak lehetősége van a
beadott munkákat nyilvánosan bemutatni. Amennyiben Pályázó az előírt határidőig nem az előírt
formában nyújtja be a pályázatát, vagy a pályázat bármely mellékletét, a Kiíró 3 napon belül a
pályázat hiányosságainak pótlására szólítja fel a Pályázót. A pályázat ismételten hiányosan történő
benyújtása a pályázat érvényteleségét vonja maga után.
Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan
felmerült költségeit nem téríti meg.

A zsűri összetétele (3fő):
Lóversenyszakmai és művészeti zsűri, a Kincsem Nemzeti Kft. részéről Pécsi István ügyvezető igazgató
a zsűri elnöke és Krebs András marketing vezető
Szakmai résztvevő (1 fő)
A zsűri tagjai külön-külön 1-től 5-ig terjedő pontskálán értékelik a pályaműveket.
A zsűri teljes névsora később, de legkésőbb 2021. december 31-ig kerül bemutatásra.

A zsűri által az értékelés során figyelembe veendő szempontok:
•
•
•

A pályamű mennyire valósítja meg a Kiíró céljait
A pályamű eredetisége, kreativitása
A pályamű kivitelezése, minősége mennyire felel meg a Kiíró elvárásainak

Pontegyenlőség esetén a zsűri elnöke dönt az azonos pontszámot kapott pályaművek egymáshoz
viszonyított helyezéséről.
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5.6. A pályázat díjazása
Kiíró a nyertes pályaművek felhasználási jogainak megszerzése érdekében felhasználási szerződést
kíván kötni az első három helyezett pályázóval az alábbi felhasználási díjak ellenében:
Helyezés

Felhasználási díj (szerződéses ellenérték)

1.

bruttó 500 000,- Ft

2.

bruttó 250 000,- Ft

3.

bruttó 150 000,- Ft

Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, azonban díjazásra csak a legjobb helyezést elért pályaműve
után válik jogosulttá.
A pályázat kiírójának szándéka, de nem kötelezettsége, hogy a 100.Magyar Derby esemény logója a
nyertes pályázó munkája legyen.

Kiíró az eredményhirdetéstől számított 3 napon belül veszi fel a kapcsolatot a nyertessel. A díjakat a
Kiíró a pályázó által megadott számlaszámra számla ellenében történő átutalással teljesíti,
amennyiben pályázó az utaláshoz szükséges valamennyi adatot a Kiíró rendelkezésére bocsátotta.
Nyertes pályamű esetén a díj kifizetésének további feltétele, hogy a Pályázó - a Kiíróval való
egyeztetés alapján - a nyertes pályamű mutálható elemeit 5 napon belül Kiíró rendelkezésére
bocsássa.

6. JOGI TUDNIVALÓK
Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.1. Saját szellemi termék
A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak
összessége, sem egyes elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik
személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését
akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi,
hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező
minta szerinti nyilatkozat benyújtásával vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél
a felhasználás tekintetében kizárólag olyan elemeket használ fel, amelyekre vonatkozóan a
felhasználási jogokkal maga a pályázó teljeskörűen rendelkezik. Ezen kötelezettségének
megszegéséből eredő károkért kizárólag pályázó köteles teljeskörűen helytállni. A pályázó kizárólag
saját, eredeti és egyéni jellegű szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat
érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ezen körülmény a díjátadást követően
válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni (átadni), továbbá a kiíróval szemben
harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott
mindennemű követelésért helytállni.

6.2. Szerzői és felhasználói jogok
Pályázók a pályázat benyújtásával automatikusan kijelentik és tudomásul veszik, hogy a jelen pályázat
eredményeképpen díjazásban részesítendőnek ítélt pályázatban szereplő szellemi alkotások
vonatkozásában – a felhasználási szerződés aláírásával - a Kiíró teljes körű, területi és időbeli
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korlátozás nélküli, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő – beleértve az átdolgozás jogát
is - felhasználási jogot szerez, továbbá a Kiíró jogosulttá válik a szellemi alkotások vonatkozásában –
a szerző további engedélye és/vagy jogdíj fizetési kötelezettség nélkül – további kizárólagos
felhasználási engedélyt adni. A Kiíró a rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi
alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik. A díjazás kifizetését a Kiíró
megbízásábó lteljesítheti más gazdasági szereplő is.
A Kiíró által megszerzett felhasználási jogok ellenértékét a felhasználási szerződés ellenértéke
magában foglalja. A Kiíró a felhasználási joga alapján, a szerző személyhez fűződő jogainak
tiszteletben tartása mellett kizárólagosan jogosult különösen a műveket átdolgozni, vagy
átdolgoztatni, tetszőleges példányban többszörözni (amely magában foglalja a mű rögzítését, illetve
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt
jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő
átengedését.), bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetíteni, kereskedelmi célból felhasználni,
bármilyen árujegyzékkel, mint kizárólagos védjegyjogosult védjegyoltalomban részesíteni, kiállítani,
kiadni, valamint további felhasználásra – a jelen fejezetben foglaltaknak megfelelően - harmadik
személynek átadni további díjfizetési kötelezettség nélkül, illetőleg a fenti felhasználási
cselekményeket gyakorlásától tartózkodni. A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével
hozzájárul ahhoz, hogy a Kincsem Nemzeti Kft. a beadott pályázati munkákról készült fotókat,
audiovizuális műveket és egyéb, az ezekről készült promóciós munkákat sajtókommunikációs célból
szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig kizárólagosan, harmadik személynek
átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között
nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (pl. bármelyik
tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.
Nyertes Pályázó vállalja, hogy a Pályaműnek, mint koncepciónak a Kiíró által a végleges arculat
kialakítása érdekében a megkívánt módon történő átdolgozása érdekében a Kiíróval vagy
bármelyikük által kijelölt harmadik személlyel együttműködik. Az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás
joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-,
illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

6.3. Adatkezelés, adatvédelem
A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataikat a Kincsem Nemzeti Kft.-nek (a továbbiakban együttesen:
Adatkezelő) adják meg. Adatkezelő a Pályázóval kapcsolatos adatokat az adatkezelési szabályzata és
az információs rendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Pályázók a pályázat benyújtásával automatikusan kijelentik, hogy Adatkezelő adatkezelési
szabályzatát megismerték és változtatás nélkül elfogadják.

6.4. Egyéb
A Kiíró a kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, kiegészíteni, a
pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban
foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra
kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben
haladéktalanul értesíteni. Pályázónak az értesítéstől számított 7 nap áll rendelkezésére a pályázat
javítására, módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé válik.
Amennyiben pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, úgy – a
módosításra megadott határidőn belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni,
mely esetben a Kincsem Nemzeti Kft. nem jogosult a pályázat felhasználására. A Kiíró fenntartja a
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jogot arra is, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő ötletpályázat, a pályázatot nyertes
kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti. Pályázó a pályázatát kizárólag a díj megfizetése előtt
jogosult visszavonni a benyújtásra megadott e-mail címre küldött egyoldalú nyilatkozatával.
Mellékletek:
1.sz. melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
2.sz. melléklet: Pályázati nyilatkozat
3. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat

7. Korábbi anyagok
A pályázók az alábbi anyagokból szerzett inspirációkból kiindulva kezdhetik meg a tervezést:

7.1 A 2021-es Derby és Divat Fesztivál eseményoldala
https://kincsempark.hu/derby-2021/

7.2 A 2021-es Derby és Divat Fesztivál beharangozó videója
https://youtu.be/WJmvXovWN58
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