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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK 

BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE
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1. A pályázat kiírója, lebonyolítója 

Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 
1148 Budapest, Padlizsán utca 8. (Nem postacím!) 
 

2. A pályázat tárgya 

A Crescendo Nyári Akadémia új irodájának belsőépítészeti tervezése.  
 

3. A pályázat célja 

A pályázat célja olyan, a Crescendo Nyári Akadémia arculatához illeszkedő, a mai kor 
igényeknek megfelelő, modern, fiatalos irodai enteriőr kialakítása, mely inspiráló, kreatív 
közegével újraértelmezi a munkahely fogalmát. 

A pontos részletek a regisztráció után a Pályázati Dokumentációban találhatóak. 
 

4. A pályázaton való részvétel feltételei 

A pályázaton bárki részt vehet. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Leginkább olyan pályakezdő belsőépítészeket, lakberendezőket várunk, akik fontosnak 
tartják, hogy portfóliójukat igényes pályázatokkal és első díj esetén természetesen 
megvalósult tervekkel gazdagítsák.  

A pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára 
nézve kötelezően elfogadta. 

Regisztrálni az office@crescendohungary.org e-mail címen lehet.  

Szükséges adatok: név, e-mail cím, postacím, telefonszám. 

A pályázó a regisztrációt követően megkapja a Pályázati Dokumentációt, mely 
tartalmazza az alaprajzot, fotókat és a feladat leírását. 
 

5. A pályázatból való kizárás 

A Bíráló Bizottság a pályázatból a pályázót kizárja, ha: 
 
• a beadási határidő után nyújtotta be a pályamunkát, 
• a formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti, illetve hiányos a pályamű. 
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6. A pályázat lebonyolításának menete 

• Pályázat meghirdetésének időpontja: 2012. február 20. 

• Helyszíni szemle időpontja: 2012. február 27. és 2012. február 28. 

• Pályaművek leadásának határideje: 2012. március 12. éjfél. 

• Pályázat eredményének kihirdetése: 2012.március 19.  

A Kiíró fenntartja jogát a fenti időpontok módosítására. 
 

7. A pályázati dokumentáció 

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött. A Pályázati Dokumentációt – a 
regisztrációt követően – e-mailben küldjük a pályázónak. 
 

8. Helyszíni szemle 

A Kiíró 2012.02.27–én és 2012.02.28-án helyszíni szemlét tart.  
Helyszín: Budapest, 1053. Királyi Pál utca 20. 
 
A helszíni szemlén való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött! 
Bejelentkezni a +36/1/321-7796 telefonszámon vagy az office@crescendohungary.org  
e-mail címen lehet. 
 
A szemlén a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd a 
pályázók a helyszínt megtekinthetik. 
 
 

9. A pályaművek benyújtása 

A pályaműveket digitálisan és nyomtatott formában, postai úton, ajánlottan, 
tértivevényesen az alábbi postacímre várjuk: 
 
Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 
1061 Budapest, Andrássy út 43. 
 
A pályaművek postára adásának határideje: 2012.03.12. éjfél (postai bélyegző számít!) 
A később elküldött pályaműveket a Bíráló Bizottság a pályázatból kizárja. 
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10. A bírálóbizottság összetétele, munkája, döntése 

A Bíráló Bizottság a Crescendo Nyári Akadémia és az Ének a Nemzetekért Kulturális 
Alapítvány vezetőségéből áll. 

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. 

A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait eredményhirdetés 
keretében teszi közzé. 

A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. 

 

11. A pályaművek díjazása 

Első helyezett díja:  
• 50 000 Ft 
• A nyertes logójának vagy nevének feltüntetése a Crescendo Nyári Akadémia 

honlapján 1 évig 
 
A Bíráló Bizottság egy különdíjat is meghirdet. Facebook közösségi oldalunkon 
szavazásra bocsájtjuk a pályaműveket. Amelyik pályaműre a legtöbb szavazat érkezik, 
az különdíjazásban részesül. 
 
 
Különdíj:  

• 2 nap teljes ellátás (szállás, étkezés) biztosítása 2012. július 30. és 2012. 
augusztus 13. között  Sárospatakon a Crescendo Nyári Akadémián 2 fő részére  
 

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázati eljárást, ha egyetlen 
pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. 
 

12. A pályázat eredményhirdetése 

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2012.03.19-én a pályázat eredményét 
honlapján (www.crescendohungary.org) illetve Facebook közösségi oldalán kihirdeti, és 
a pályázat díját a pályázónak az eredményhirdetést követő napon átadja. 
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13. A pályaművek felhasználása 

A beadott pályamunkák tulajdonjoga a pályázót illeti, de a Kiíró a közlés és a szabad 
felhasználás jogát minden pályamű esetében – a szerző feltüntetése mellett – korlátozás 
és ellenszolgáltatás nélkül fenntartja. 
 

14. Formai követelmények 

Benyújtandó munkarészek minimum formai követelményei: 
 
papír alapon:  

• min 2db A/1-es kasírozott tabló és 
• külön A/4-es oldalakon a koncepció illetve a konszignációs terv leírása 

 
digitális formában:  

• CD-n vagy DVD-n a fentiek 
 
Benyújtandó munkarészek minimum tartalmi követelményei: 

• A teljes irodáról színes berendezési alaprajz 
• 3D-s látványtervek, a belső tér jellemző nézeteiről, ami a beadandó pályaművek 

megértését segíti. (A látványtervek 3D-s kézi rajzok vagy számítógéppel készült 
renderek is lehetnek.) 

• Koncepció leírása 
• Konszignációs terv (beszerzési helyekkel, pontos kalkulációval) 

 
Mód van a fentieken kívül 

• a koncepció és a funkció szemléltetését segítő skicceket, montázsokat, 
falnézeteket esetleg makettfotókat is elhelyezni a tablókon 

 
Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt 
álló design megoldását tartalmazza, úgy erről külön kell a szerzőnek nyilatkoznia. 
 
 

15. Bírálati szempontok 

• Kreatív megoldások, egyediség 
• Arculathoz való illeszkedés 
• Költséghatékonyság 
• Funkcionalitás 
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16. Megjegyzés 

 
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel a 
Crescendo Nyári Akadémia alábbi elérhetőségein: 
 
e-mail: office@crescendohungary.org  
telefon: +36/1/321-7796 
 

 


