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A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ) és a Magyar

Képzőművészeti Egyetem (MKE) díjat alapított kereskedelmi bankok számára.
Ennek keretében a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ) és a

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) (továbbiakban: Kiírók) ismételten pályázatot
hirdet forgalomban lévő sorozatgyártású bank- és hitelkártya design témában.

A pályázat célja a kereskedelmi bankok közötti verseny serkentése a minél
artisztikusabb,
érdekében.

ízlésformálóbb

bank-

és

hitelkártya-design

előtérbe

helyezése

A pályázat négy kategóriában, évente egy alkalommal kerül kiírásra.
A nyertes pályázó ünnepélyes keretek között átveheti

„AZ ÉV BANKKÁRTYÁJA 2013”
DÍJAT

Díjak:


A kategóriák alapján egy fődíj kerül átadásra az alábbi megnevezéssel:

„Az év bankkártyája 2013”




A fődíj nyertese bármely meghirdetett kategóriából kikerülhet, a zsűri döntése
alapján.

Kategóriánként a zsűri által legjobbként kiválasztott munka a kategória
különdíját kapja meg.

A pályázat díjazottjai 3 éven keresztül jogosultak használni „Az év bankkártyája
2013” logóját, emblémáját külső és belső vállalati kommunikációjukban.
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Pályázati kategóriák:





„Az év lakossági bankkártyája 2013”
„Az év vállalati bankkártyája 2013”

„Az év prémium bankkártyája 2013”

„Az év bankkártya sorozata 2013” (min. 3 db bankkártya alkothat sorozatot)

Jelentkezési feltételek:


A nevezési díj bankkártyánként 70.000,-Ft, amely egy kategóriában való
részvételre jogosít. A bankkártyának más kategóriában való nevezése,
kategóriánként

további

70.000,-Ft.

A

nevezési

díjakat

a

Magyar

Képzőművészeti Egyetem MÁK 10032000-01426751-es számú bankszámlájára

kell befizetni. A megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: „Az év

bankkártyája 2013” pályázat nevezési díja. (A GIRO Átutalási Igazolást a
pályázat leadásánál kérjük, szíveskedjenek bemutatni.)


Pályázati jelentkezési lap benyújtása.

A jelentkezési lap letölthető a www.mke.hu weboldalról is.


A pályamunka (pályamunkák) hiánytalan benyújtása.
A pályamunkának az alábbi tételeket kell tartalmaznia:

 Pályázati adatlap (pályamunkánként 1 db kitöltött adatlap)
 2 db minta bankkártya

A minta bankkártyák, perszonalizált kártyák az alábbi szöveggel:
Kártyaszám: 1234 5678 9012 3456
Lejárati dátum: 12/13
MINTA JÁNOS


A pályázni az Európai Unió területén bejegyzett kereskedelmi bankok anya és
leánybankjaik által 2013-ban kibocsátott, illetve a beadás időpontjában,
üzleti forgalomban lévő sorozatgyártású kártyákkal lehet.
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A Kiírók a pályaművek esetleges elvesztéséért vagy sérüléséből származó károkért nem
vállalnak felelősséget.
A pályázatok beadási határideje: 2014. március 20., csütörtök 16:00 óra
A pályázat beadási helye és módja: személyesen vagy megbízott útján, cím:
Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszék,
1062 Budapest, Andrássy út 69-71. I. emelet 18.
Barbócz Erika tanszéki titkár
Zsűrizés:
A bankkártyák grafikai tervei közül a nyertes kereskedelmi bankot az MKISZ és

az MKE tagjaiból alakított szakmai zsűri választja ki. A zsűri elnöki tisztségét az MKISZ
Tervezőgrafikai Szakosztály elnöke tölti be, aki a pályázat felkért szakmai vezetője is.

A zsűri az összes beérkezett pályázat közül kategóriánként 1 díjazottat választ ki

(kategória különdíj), illetve az összes kategória együttes értékelésével 1 fődíjat oszt ki. A
pályázatra beérkezett összes bankkártya bemutatásra kerül. A kiállítás tervezett

időpontja: 2014. április 1. kedd.

A pályázati anyagok a zsűrizés, illetve a kiállítás befejezése után bekerülnek a pályázati
archívumba.

A pályázat szervezője:
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége és a Magyar Képzőművészeti

Egyetem.

Kapcsolattartó: Barbócz Erika (munkanapokon 10 és 14 óra között)
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. I. emelet 18.
Telefon: (36)(1) 321 3643

E-mail: barbocz.erika@mke.hu
Internet: www.mke.hu
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