BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódóan esszé, rajz, előadóművészeti és film
kategóriákban pályázatot hirdet kerületi nyugdíjasok, illetve nyugdíjas klubok, valamint a XIII.
kerületben tanulók számára.
Esszé kategóriában pályázat meghirdetése a kerületi nyugdíjasok (a XIII. kerületben
lakóhellyel rendelkező 62. életévét betöltött, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő
állampolgár), illetve nyugdíjas klubok körében „Emlékképem ’56-ról” címmel.
Díjak:

1. díj: 100 000 Ft
2. díj: 75 000 Ft
3. díj: 60 000 Ft
csoport: 3 x 20 000 Ft

Rajz, előadóművészet, film kategóriában pályázat meghirdetése a kerületi iskolákban,
„Hogyan ünnepled az ’56-os emlékévet?” címmel.
Díjak:

1. díj 100 000 Ft
2. díj 75 000 Ft
3. díj 60 000 Ft

A pályázat jeligés. A benyújtott pályaműveken csak egy, az alkotó által választott kód
szerepelhet. Lezárt borítékban mellékelni kell az alkotó nevét, elérhetőségeit (lakcím és telefon,
esetleg ímél), születési dátumát, a pályázaton történő megfelelőség igazolását (nyugdíjas vagy
tanuló) és nyilatkozatát arról, hogy díjazás esetén művét a pályázat kiírója szabadon
használhatja fel.
A beérkező pályamunkákat szakértő zsűri értékeli.
Beérkezési határidő:

2016. október 14. 12 óra

A pályázatokat jeligésen a következő címre várjuk: XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Budapest, Béke tér 1.
Esszé kategória
Pályázni maximum 20 A4-es oldal terjedelemben lehet. A pályamunkákat írásban papíron 2
példányban kell benyújtani.
Rajz kategória (táblakép, rajz, sokszorosított grafika stb.)
A pályamunkákat eredetiben kell benyújtani. Mérethatár maximum A/3-as méretű lehet.
Előadóművészet
Pályázni zeneművel, színdarabbal, dokumentumdrámával vagy hangjátékkal lehet, amelynek
témája az 1956-os forradalom megjelenítése, és játékideje nem haladja meg az '20 percet. A
pályamunkákat írásban papíralapon 2 példányban és digitális adathordozón kell benyújtani.

Film kategória
A filmművészet területén pályázni dokumentum, animáció, kisjátékfilm műfajban képes
forgatókönyvvel, figura- és látványtervekkel lehet. A pályamunkákat írásban papíron 2
példányban és digitális adathordozón kell benyújtani.

Információ
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 06 (1) 452-4100/5155 telefonszámon Radó Gábor
ügyintézőnél, vagy a radogabor@bp13.hu ímél címen.
Eredményhirdetés:

2016. november 4.

A nyertes pályázók - korlátozás és ellenszolgáltatás nélküli - hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy a kiíró a pályaműveket – a szerző(k) személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása
mellett – a XIII. Kerületi Önkormányzat hivatalos kiadványaiban és honlapján megjelentesse.
A beküldött pályázatokat a felhívás kiírója 2016. november 14. 17. között visszaadja az
alkotóknak a beadás helyszínén 8-16 óra között.
Budapest, 2016. szeptember 09.
Takács Ferenc
elnök

