
Zegővárkonyi Faluszépítő Egyesület 
 

Logópályázat 

„Vadkan Vili – A Várj-kan Völgy legkíváncsibb lakója!” 

1. A pályázat kiírója:  

Zengővárkonyi Faluszépítő Egyesület, 7720 Zengővárkony, Ady Endre utca 2. 

 

2. A pályázat tárgya:  

Zengővárkony település turisztikailag frekventált helyen fekszik a Kelet-Mecsekben. Több 

túraút is keresztülhalad rajta. Részben a túrázók számára, részben a helyiek örömére a 

Zengővárkonyi Faluszépítő Egyesület egy mese sétányt alakít ki, mely 11 állomással vezeti 

végig a falun a mesehallgatókat, érintve Zengővárkony főbb látnivalóit. A mese sétány főhőse 

Vadkan Vili, a Várj-kan Völgy legkíváncsibb lakója! Vili egy fiatal vadkan, aki számos testvére 

között a legkisebb. Imád Zengővárkonyban sétálni, túrázni, felfedezni a világot. Számára 

minden izgalmas, és mindent ki szeretne próbálni. Vili ezen kívül imádja a természetet, hiszen 

az erdő az otthona. 

 

 A pályázat tárgya Vadkan Vili megrajzolása, valamint egy logó készítése melyen szerepel 

maga Vadkan Vili és a következő felirat: Vadkan Vili Sétálója, Zengővárkony 

 

Alapvető kikötés: a logó legyen színes (monochrome logót nem fogadunk el), Vadkan Vili 

személyisége legyen barátságos, gyermekek számára szerethető kabalafigura 

 

A logó mellé kérjük a következő további arculati elemek megtervezését: színvilág, betűtípus 

 

Zengővárkony településsel kapcsolatban további információk a www.zengovarkony.hu 

oldalon találhatók.  

 

 

3. Pályázat jellege: nyílt pályázat – bárki benyújthat pályázatot, aki úgy érzi, grafikai formába 

tudja önteni Vadkan Vili személyét (amatőr művészek, művészeti iskolák diákjai, hallgatói, 

hivatásos grafikus művészek…) 

 

4. A részvétel feltételei: A pályázaton való részvétel regisztrációhoz nem kötött. A pályázaton 

való részvétel díjmentes. 

 

5. A pályázaton egy pályázó maximum 3 pályaművel vehet részt. 

 

6. Adatvédelem: A pályázatot benyújtók személyes adatait titkosan kell kezelni. A nyertes 

pályamű alkotójának személyes adatait hozzájáruló nyilatkozat kitöltése után szabad csak 

nyilvánosságra hozni. 

 

7. Határidők:  

 

http://www.zengovarkony.hu/


Zegővárkonyi Faluszépítő Egyesület 
 

Pályázati kiírása: 2022. február 16. 

Benyújtási határidő: 2022. március 20. 24:00 

A határidő után beérkező pályaműveket a kiírónak jogában áll visszautasítani. 

Kétkörös elbírálás első időpontja: 2022. április 4. 

Kétkörös elbírálás második időpontja: 2022. április 8. 

Eredményhirdetés: 2022. április 11.  

A pályázókat emailben értesítjük a pályázat eredményéről. 

8. A pályaműveket elektronikus formában, vektografikus képformátumban kérjük benyújtani a 

következő email címre: polgarmester@zengovarkony.hu . Az email tárgya legyen: Vadkan Vili 

logópályázat . 

 

9. Elérhetőség: A kiírással kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a következő telefonszámon: 06 

30 441 4998 (Fülöp Szilvia, egyesületi elnök), valamint a polgarmester@zengovarkony.hu 

email címen. 

 

10. Pályázat díjazása: A nyertes logó készítője 2 fős, 2 éjszakás pihenést nyer a zengővárkonyi 

Rózsa Porta vendégházban (képek, információk: www.rozmaringvendeghaz.hu) dézsafürdő 

és szauna használattal. A mesesétány átadásával kapcsolatos sajtómegjelenésekben a 

nyertes pályázó nevét feltűntetjük. A nyertes pályázó a mesesétányt a továbbiakban 

referenciamunkaként jelölheti. A mesesétány kezdő állomásán információs táblán 

szerepeltetjük a nyertes pályázó nevét mint arculattervezőt az átadástól számított min. 5 

évig. 

 

11. A nyertes pályázó a nyeremény elfogadásával lemond a logót és a pályázatban leadott 

minden egyéb arculati elemet érintő szellemi tulajdonjogáról, beleegyezik abba, hogy a 

Zengővárkonyi Faluszépítő Egyesület a továbbiakban korlátozás nélkül használja a 

pályázatban benyújtott logót és egyéb arculati elemeket. 
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