
SZABÁLYZAT

A pályázat kiírója

A pályázat kiírója a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum (a továbbiakban Kiíró).

A pályázat célja

A Kiíró azzal a céllal hirdeti meg a TDW-tervezési pályázatot, hogy lehetőséget biztosítson fiatal
designereknek a bemutatkozásra, valamint betekintést engedjen a nagyközönségnek a
kiemelkedő erdélyi kreatívipari tervezők munkájába.

A pályázat témája

Eseményhorizont – Orizontul evenimentelor – Event Horizon

A pályázó számára irányadóak a zsűri alábbi döntési elvei:

• kivitelezés minősége

• művészi érték

• kategória függvényében a magas funkcionalitás

• a koncepció megközelítése, felhasználásának módja

• a tervező személyes kompetenciái

• ajándéktárgy kategóriában a Csíki Székely Múzeum számára kell ajándéktárgyat tervezni,
annak arculatát kell használni

Kategóriák

● Divattervezés
● Terméktervezés
● Grafikai tervezés
● Motion design
● Ajándéktárgy

Díjazás

A legjobb pályaművek kiállításra kerülnek a Csíki Székely Múzeum február 18. – március 10.
között megrendezett Transylvanian Design Week kiállításán.
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Divattervezés, terméktervezés, grafikai tervezés és motion design kategóriákban kategóriánként
a legjobb pályázó az OTP Bank Románia által felajánlott bruttó 4000 Ron készpénz díjban
részesül

Ajándéktárgy kategóriában a legjobb három pályázó egyenként OTP Bank Románia által
felajánlott bruttó 1500 Ron készpénz díjban részesül.

Kiállítás megnyitója és eredményhirdetés: az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót a
megnyitó után szervezzük meg.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Résztvevők köre

A pályázat nyilvános, amelyen  egyénileg vagy alkotói csoportként lehet részt venni. A pályázó
lehet hivatásos designer vagy egyetemista.

Pályázat

Pályázni maximum egy kategóriában egy kész alkotással lehet, melyet a pályázó az elmúlt 2
évben készített el. A pályázat során az alkotásról jó minőségű fotókat kell feltölteni, ha a zsűri
kiállításra kiválasztja, akkor a kész alkotást is be kell küldeni.

Pályázati határidő

A kiírásnak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat 2023. január 15-ig lehet
www.transylvaniandesignweek.ro weboldalon feltölteni. A határidő után nincs lehetőség
pályamunkák elküldésére. A hiányosan, illetve hibásan kitöltött pályázati adatlapokat, hiányos
pályázati dokumentációt a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

Pályázati dokumentáció

Pályázni a pályázati dokumentáció online elküldésével lehet, az alábbi kritériumoknak
megfelelően:

Személyi anyag:

• a pályázati anyag során feltöltése során a valóságnak megfelelő adatok kitöltése

• szerzői jogi nyilatkozat (aláírt, bescannelt példányt a pályamunkákkal együtt kell feltölteni)

• konzorciumi nyilatkozat (csak csoportos pályázóknak, aláírva a pályamunkákkal együtt kell
feltölteni)
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Pályázati anyag:

• pályázat címe

• koncepció leírása (román vagy magyar nyelven)

• termék/tárgy fotó/pályamű (legfeljebb 5 oldal)

• tervlapok/ műszaki lapok (legfeljebb 5 oldal)

A PÁLYÁZAT ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MENETE *

A pályázati anyagokat a Kiíró által felkért zsűri értékeli.

A pályázó személyes adatait és a pályázati anyagot a www.transylvaniandesignweek.ro
weboldalon tölti fel, e-mail címe megadásával, melyre egy visszaigazolást kap. A pályázó le kell
töltse a szerzői jogi nyilatkozatot, majd aláírva és scannelve a pályázati anyaggal együtt
feltölteni. Ezek hiányában a pályázat nem tekinthető érvényesnek. Ha több pályázó csoportként
kíván résztvenni, ki kell töltsék a konzorciumi nyilatkozatot, majd aláírva és scannelve a
pályázati anyaggal együtt feltölteni. A zsűri értékelése alapján kiválasztásra kerülnek a legjobb
munkák, melyet a kiíró kiállításán mutat be. A döntésről a pályázókat a Kiíró e-mailben értesíti.
A pályázóknak lehetőségük van személyes konzultációra, amelyre a Kiíró által meghatározott,
későbbiekben egyeztetett időben és módon kerülhet sor. A beszállítás pontos idejéről, helyéről,
és beadással kapcsolatos részletes feltételekről és információkról a Kiíró a zsűri döntése után
értesíti a pályázókat.

Kiállítás megnyitója és eredményhirdetés: az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót a
megnyitó után szervezzük meg.

* A Kiíró fenntartja a jogot az időpontok módosítására.

A Kiiró fenntartja a jogot a díjak módosítására.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK

A pályázó a pályázat benyújtásával szerzői jogi nyilatkozatban szavatolja, hogy a beadott
pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti. A pályázó a pályázat benyújtásával
tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen
pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák
elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ. A pályázó kizárólag saját eredeti szellemi
alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik és a pályázó díjat
nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat
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visszaszolgáltatni (átadni), továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői
jogsértés, vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott minden követelésért helytállni.

A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt
feltételeket, és aláveti magát a Kiíró és a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot,
amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, illetve nem felel meg a formai vagy
tartalmi követelményeknek.

A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján – mely a
pályázati kiírásban feltüntetésre kerül – bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá
ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem
találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá,
azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek
nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a
pályázatból kizárja, valamint, hogy a pályaműveket más kategóriába sorolja, ha a pályázó által
megválasztott kategóriát nem ítéli megfelelőnek. A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK

Divattervezés, Terméktervezés, Grafikai tervezés és Motion design kategóriában  pályázó a
pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati
munkákat, beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről
készült promóciós munkákat, a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon,
területi korlátozás nélkül, a verseny eredményhirdetését követően – bármikor és tetszőleges
időtartamra – kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének
kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános
előadáson felhasználhatja (pl. divatbemutatón, kiállításon, bármely, tetszőleges honlapra
felteheti), kiállíthatja. Egyebekben a pályázati anyaghoz fűződő szerzői és iparjogvédelmi jogok
a pályázót illetik.

Az ajándéktárgy kategóriában pályázó a pályázati anyaghoz fűződő szerzői és iparjogvédelmi
jogokat a Kiíró részére használatra átengedi, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül,
területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, harmadik személynek
átengedhető módon.

Kiíró az átvett tárgyakban bekövetkezett esetleges károkért – a szándékosan, illetve a súlyosan
gondatlanul okozott károsodások kivételével – felelősségét kizárja. A pályázó tudomásul veszi,
hogy Kiíró nem kötött biztosítást az átvett vagyontárgyak tekintetében, valamint hogy az általa
átadott dolgok a pályázat elbírálása során más, a pályázat lebonyolításában közreműködő
személyek birtokába is kerülnek. Pályázó és Kiíró megállapodnak, hogy – akár a Kiíró
megbízásából eljáró, akár egyéb - harmadik személy által okozott esetleges károk tekintetében
Kiírót felelősség nem terheli.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Csíki Székely Múzeum

Csíkszereda, Vár tér 2., Hargita megye, Románia

Tel: Mihályfalvi Boróka projektmenedzser 0740278967

Email: info@transylvaniandesignweek.ro
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