„ A te szemeddel …”
~ pályázati felhívás ~

Mágocs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi lakosok számára Mágocs várossá nyilvánításának
10. évfordulója alkalmából. A pályázatra nevezők a település utóbbi 10 évének életéhez kapcsolódó
témában készített alkotásokkal, képekkel nevezhetnek az alábbi kategóriákban:
I. Rajzpályázat
Ki pályázhat?
Mivel és hogyan?
II. Fotópályázat
Ki pályázhat?
Mivel és hogyan?

Óvodások, az általános iskola alsó- és felső tagozatos diákjai.
A/4-es méretben, tetszőleges technikával (tempera, pasztell, zsírkréta, filctoll, ceruza, stb.) elkészített
rajzokkal.
A helyi lakosok minden korosztálya.
Személyenként legfeljebb 5 fotóval, digitális formátumban (JPG, PNG), minél nagyobb felbontásban.

III. Képeslap-pályázat
Ki pályázhat?
A helyi lakosok minden korosztálya.
Mivel és hogyan? Személyenként legfeljebb 5 pályamunkát lehet benyújtani, amelyeknek alkalmasnak kell lenniük
nyomdai kivitelre tartalmi, szerkezeti, erkölcsi, esztétikai szempontból egyaránt. A képeslapok elvárt
formátuma: vektoros (EPS, AI, SVG) és PDF, valamint egy olyan JPG (vagy PNG) képfájl, amelynek
felbontása legalább 1800 x 1200 és 300 dpi.
IV. Logópályázat
Ki pályázhat?
Mivel és hogyan?

A helyi lakosok minden korosztálya.
Személyenként legfeljebb 5 pályamunkát lehet benyújtani, amelyeknek alkalmasnak kell lenniük a
megjelentetésre minden, az alkalomhoz kapcsolódó kiadványon, molinón, rendezvényelemen.
A grafikai tervek elvárt formátuma: vektoros (EPS, AI, SVG) és PDF, valamint egy olyan JPG (vagy
PNG) képfájl, amelynek felbontása legalább 1200 x 1200 és 300 dpi.

A pályamunkák benyújtása:
A pályamunkákat
• személyesen a Művelődési Házban (7342 Mágocs Szabadság utca 19.) ,
• postai úton zárt borítékban a Tarnai Nándor Város Könyvtár és Kulturális Intézmény - Művelődési Ház (7342
Mágocs, Szabadság u. 19.) címére,
• elektronikusan CD-n, DVD-n vagy email-ben (muvhazmagocs@gmail.com)
lehet benyújtani.
A pályamunkák benyújtásának határideje: 2019. június 15.
Kérjük, hogy a pályamunkák mellett tüntessék fel a pályázó nevét, korát, címét, telefonszámát vagy e-mail elérhetőséget.
A pályázat beküldésével a pályázó beleegyezik a pályamű nyilvánosságra hozatalába. A pályázó felelősséget vállal azért,
hogy a pályázati anyag a saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy
bármilyen esetleges jogsértésből eredő kárért felel.
A pályaművek értékelését Mágocs Város Önkormányzata végzi. A pályaművek értékelése korcsoportonként történik. Az
eredményről minden pályázót értesítenek. A pályázat díjazása – a szerzőség közzététele mellett – kis értékű tárgyjutalom és
erkölcsi elismerésAz eredményhirdetés és a pályaművekből készült kiállítás megnyitójának időpontja 2019. szeptember 14., Mágocs Város
Napja.
További információk kérhető:
Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény
Művelődési Ház
 7342 Mágocs, Szabadság u. 19.
 +36 72/451 150
 muvhazmagocs@gmail.com
Jó munkát és sok sikert kívánunk!

