
 

 

 

VÁNDORALBATROSZ-DÍJ 
A CAPTAINS Adria Kupa VÁNDORDÍJÁNAK 

formatervezési pályázata 
 

A pályázat célja a CAPTAINS Adria Kupa vitorlásverseny VÁNDORALBATROSZ nevű 

vándordíjának megtervezése és elkészítése. A pályázat egyaránt szól diplomával rendelkező, 

illetve még tanulmányaikat folytató formatervezőknek és designereknek. Innovatív, igényes 

tervet, terméket várunk. Formabontó, merész, sajátos vizuális ötletek előnyben részesülnek. A 

pályaművet a CAPTAINS Adria Kupa 2017 horvátországi díjátadójának keretében mutatjuk 

be és adjuk át a verseny győztesének (2017. április 7.). 

 

Részleteket a következő linken (http://captains.hu/vandoralbatrosz-dij/), illetve alább 

olvashat:   

 

VÁNDORALBATROSZ-DÍJ 
A CAPTAINS Adria Kupa VÁNDORDÍJÁNAK 

formatervezési pályázata 
 

 

A pályázat kiírója: 
Captains Kft. (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 2.) 

 

A pályázat tárgya: 

A CAPTAINS Adria Kupa vitorlásverseny VÁNDORALBATROSZ nevű 

vándordíjának megtervezése és elkészítése. 
 

A pályázat célja: 
A pályázat célja az évente megrendezésre kerülő CAPTAINS Adria Kupa – a legnehezebb 

magyar szervezésű tengeri vitorlásverseny – VÁNDORALBATROSZ elnevezésű 

vándordíjának megtervezése, elkészítése.  

A pályázat diplomás és még tanulmányaikat folytató formatervezőknek, designereknek 

egyaránt szól.  

A pályázatra olyan ötletekkel jelentkezhetnek az indulók, amelyeknek elsődleges 

inspirációs forrása a vándoralbatrosz - a világ legjobban vitorlázó élőlénye. 
A beérkezett pályázatokat a Captains Kft. szakemberei bírálják el. 

 

Az alkotás kritériumai 
 Az alkotás anyagát illetően a pályázat kiírója szabad kezet ad az alkotónak. 

 Az alkotás méretére vonatkozó feltételek kötöttek: az alkotás magassága el kell, hogy 

érje a 60 cm-t, de nem lehet nagyobb 1,2 - 1,5 méternél. 

 Az alkotás szállítható legyen. 

 

 

A VÁNDORDÍJ formatervezési pályázaton való részvétel feltételei: 

 A pályázaton designerek, formatervezők vehetnek részt, illetve olyan 

magánszemélyek, akik valamely hazai akkreditált művészeti vagy egyéb, 

formatervezőket képző intézmény jelenlegi hallgatói. 

 Egy pályázó több tervvel is jelentkezhet. 

http://captains.hu/vandoralbatrosz-dij/


 

 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a vándordíj mellett elkészít a díj kicsinyített 

másolatából 3 db-ot, melynek költségeit a pályázat kiírója fedezi, és amely nem 

haladhatja meg a 15 000 – 18 000 Ft/db-ot. 

 

A díj elkészítésének költségei:  
100 000 – 150 000 ,- Ft., amelyet a pályázat kiírója finanszíroz 

 

Pályázati dokumentáció tartalma: 

 vázlattervek, látványtervek, leírás 

 felhasznált anyagok, eszközök leírásai 

 a pályázó rövid szakmai életrajza, portfóliója (referencia az eddig megvalósult 

munkáiról) 

 

A pályázat benyújtásának módja: 
Elektronikus úton, a következő e-mail címre: vandoralbatroszdij@gmail.com  

 

Értékelési kritériumok: 

 a tervezett díj tartalmaz vitorlásra, vagy vitorlázásra utaló elemet 

 innovatív jelleg 

 gyárthatóság, megvalósíthatóság 

 szállíthatóság 

 

További feltételek: 

 Pályázni csak olyan tervvel lehet, amely más személy szerzői és iparvédelmi jogát 

nem sérti. 

 A pályázat beküldésével a pályázó automatikusan beleegyezik a pályamű nyilvánosság 

előtti bemutatásába, és a beadott munkáért külön jogdíjra nem tart igényt. 

 

Határidők 
 A pályázat meghirdetése: 2016. november 30. 

 Kérdések benyújtásának határideje: 2017. január 5.  A kiíró a kérdésekre 

folyamatosan válaszol. 

 Pályázati anyag benyújtásának határideje: 2017. január 30. 

 A pályázat eredményéről e-mailben értesítjük a pályázókat 2017. február 10-ig. 

 A vándordíj elkészítési határideje: 2017. március 15. 

 

A pályaművek díjazása:        
 A győztes pályamű alkotója 35.000,- Ft pénzdíjban részesül. 

 Ingyenesen részt vehet a Captains Kft. által szervezett Tengeri hajóvezetői 

tanfolyamon és a hozzá tartozó vizsgán, melyek összértéke 110 000,- Ft 

 A CAPTAINS Adria Kupa 2017 utolsó napján helyet kap a zsűrihajón, és a díjátadó 

idejére 2 éjszakára szállást biztosítunk számára étkezéssel a horvátországi 

Rogoznicán. 

 

A pályaművet a CAPTAINS Adria Kupa 2017 díjkiosztóján, 2017. április 7-én a 

horvátországi Rogoznicán mutatjuk be, amelynek keretében a pályázat nyertese maga 

adhatja át az elkészült díjat a vitorlásverseny győztes csapatának. 

 

VÁNDORALBATROSZ-DÍJ 

Bíráló bizottság 

mailto:vandoralbatroszdij@gmail.com

