TTK Bál Design pályázat
Pályázati felhívás
A BME TTK HK és a Külső Programszervező Bizottság pályázatot hirdet a 2016/17-es TTK Bál
plakát, jegy és karszalag megtervezésére.

Pályázati feltételei
A pályázaton részt vehet a BME TTK valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének
vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Elbírálás alapelvei
A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a mellékelt tájékoztatón.

A pályázás folyamata
Teljes jegyzet és a pályázati adatlap eljuttatása a TTK HK-nak a palyazat@wigner.bme.hu e-mail
címre. Az adatlap elérhető a www.hk.wigner.bme.hu weboldalon.

Tartalmi követelmények




Színes, A2-es méretű plakátterv.
Színes, 5*20 cm-es jegyterv, mely egy 5 és egy 15 cm-es részre tagolódik úgy, hogy az első 5
cm-es rész a jegy leszakítható része, a második 15 cm-es rész a jegy.
Színes, 17.75*25 cm-es karszalagterv, mely egy 15 és 10 cm-es részre tagolódik úgy, hogy az
első 15 cm-es részben lehet a nyomtatandó felület, a második részben csak háttér.

Mindhárom esetben a fájl 300 dpi felbontású és .pdf formátumú legyen. Stílusban és formában
egyezzenek meg.
A nyomdába vitt terveknek külön beállítás kell a megfelelő kivágáshoz, ezzel kapcsolatban időben, az elkészítés előtt lépj kapcsolatba a Külső Programszervezői Bizottsággal a prog@wigner.bme.hu e-mail címen.

A pályázaton elnyerhető díj



2 darab belépőjegy a bálra.
A nyertes pályázatot a 2016/17-es őszi félévi Közösségi Ösztöndíj bírálásánál is figyelembe veszi a TTK HK.

Határidők
A pályázat leadási határideje: 2016. október 30.
Előzetes eredmények közzétételének határideje: 2016. november 2.
Végleges eredmények közzététele: 2016. november 7.
Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat
nem áll módunkban elfogadni.
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Eredmény
A pályázat kiírója a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt határidőben  tájékoztató jelleggel  előzetes eredményt tesz közzé a saját holnapján (http://www.hk.wigner.bme.hu/).
A végleges eredményt a TTK HK a Határidők részben megjelölt határidőben a saját holnapján
hozza nyilvánosságra.
2016. október 5.

Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet
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