A Veszprém Megyei Önkormányzat
„Rejtőzködő értékeink" címmel
rajz- és fotópályázatot hirdet

I.

A pályázat célja

Veszprém megye értékeinek felkutatása, a megyei vagy települési értéktárakba felvett nemzeti
értékek bemutatása, népszerűsítése.
II.

Pályázati feltételek

A pályázatra két korosztályban (10-14 év és 14-18 év) és két kategóriában (rajz és fotó) várjuk a
Veszprém megye területén fellelhető, megyei vagy települési értéktárban megtalálható értékekről
készített alkotásokat.
A pályázaton kizárólag egyéni alkotók vehetnek részt.
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a 18. életévét még nem töltötte
be, minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot a törvényes képviselőnek is alá kell írnia,
ellenkező esetben a pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni.
Egy pályázó kategóriánként maximum 2 pályaművel nevezhet.
Pályázati kategóriák:
Rajz
Bármilyen hagyományos technikával – grafitceruza, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, pasztellkréta,
vízfesték, akril festék, kollázs, illetve vegyes technika – készült, min. A/4 – max. A/3 méretű alkotás,
melyet postai úton, vagy személyesen kérünk eljuttatni a Veszprém Megyei Önkormányzathoz.
Minden alkotás hátoldalára nyomtatott betűkkel fel kell írni a rajz címét, a készítő nevét és születési
dátumát.
Fotó
Digitális eszközzel – fényképezőgép, mobiltelefon – készített színes vagy fekete-fehér fotó, melynek
beküldését elektronikus úton várjuk jpeg formátumban (300 DPI-s felbontás, a fotó hosszabbik oldala
minimum 1920 pixel, fájlnév: a kép címe ékezetek nélkül). Az e-mailben kérjük feltüntetni az alkotó
nevét és születési dátumát.
A szerző a pályamű(vek) beadásával tudomásul veszi a pályázati feltételeket. A feltételek el nem
fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból.
III. A pályázat beküldése:
Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal és hozzájáruló nyilatkozattal fogadunk el.
A teljes pályázati anyagot (nevezési lap, hozzájáruló nyilatkozat és a pályaművek) az alábbi címre
kérjük eljuttatni:
Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Értéktár Bizottság
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
ertektar@vpmegye.hu

A pályázati anyag (nevezési lap, a hozzájáruló nyilatkozat és az alkotások)
elektronikus, személyes és postai beérkezésének határideje: 2022. május 31.
A borítékon/e-mail tárgy mezőjében kérjük feltüntetni: „Rejtőzködő értékeink”
A nevezés ingyenes!
A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll
módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra
nincs lehetőség.
IV. Díjazás
A pályázat nyerteseit értékes nyereményekkel jutalmazzuk. Tárgyjutalomban részesül mindkét
kategóriában, mindkét korosztályban az első három helyezett, valamint kategóriánként egy-egy
különdíj kerül átadásra
V. Az alkotások elbírálása
Az alkotásokat 5 főből álló zsűri bírálja el. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési
lehetőséggel élni nem lehet.
A zsüri nem értékeli és megsemmisíti azokat az alkotásokat, amelyek tartalma rasszista, erőszakos,
megkülönböztető
vagy
bármely
személyre,
csoportra
vonatkozóan
bántó.
A pályázó rendelkezik a pályázati kiíráshoz mellékelt nevezési lapon, hogy a pályázat kiírója
kiállításon és online felületen stb. történő megjelenésre az alkotásokat szabadon felhasználhatja,
valamint rendelkezik az adatok/személyes adatok kezeléséről a hozzájáruló nyilatkozatban.
A pályázó felelőssége, hogy a rajz nem sért szerzői, erkölcsi, és személyiségi jogokat. A pályázó
kijelenti, hogy az alkotás(oka)t saját maga készítette. Ellenkező esetben a szervező nem vállal
felelősséget az ebből eredő jogvitákban.
VI. A pályázók értesítése
A pályázat kiírója minden pályázót értesít az eredményhirdetés helyéről és idejéről.
Az eredményhirdetésre és a pályaművek kiállítására 2022 június 9-én kerül sor Veszprémben a
Megyeházán.
A pályázat kiírója a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bíráló bizottság döntése alapján
eredménytelennek nyilváníthatja.

További aktuális információk a www.ertektar.vpmegye.hu honlapon!

A „Rejtőzködő értékeink” rajz- és fotópályázat
az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósul meg.

