Pályázati felhívás – Mutasd meg mit tudsz! I.
A Bátonyterenye Város Önkormányzatának TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00003 azonosítási számú pályázatához kapcsolódóan a MediaSales Kft. képző és iparművészeti pályázatot hirdet
„Mutasd meg mit tudsz” címmel óvodás, alsó- és felső tagozatos bátonyterenyei gyermekek, nők és fiatal felnőttek számára.
TÉMA: Szabadon választható, de elsősorban a várossal, a környékkel foglalkozó pályaműveket várunk. A pályázat előnyben

részesíti a palóc népművészettel kapcsolatos megközelítéseket is.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:
• óvodás
• alsó tagozatos
• felső tagozatos
• nők
• fiatal felnőttek (25 éves korig)

PÁLYÁZNI 2020. MÁRCIUS 3-IG AZ ALÁBBI MÓDON LEHET:
• bármilyen képzőművészeti ágban befogadunk pályázatot pl.: fotó, festészet, rajz, gyurma, kerámia, dekupázs.
• egyénileg és csoportosan is lehet pályázni.
• az alkotás mérete nem haladhatja meg az A3 paramétereit: 42x30 cm.
• pályamunka hátlapján kérjük feltüntetni az alkotó adatait: nevét, életkorát, valamint osztályát/csoportját, iskolájának /
óvodájának nevét, lakcímét
• a pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez,
kiállításon, illetve interneten való megjelenítéshez.
• csak olyan alkotással lehet pályázni, amely más pályázatokon nem vett részt.
• a pályázó az alkotásához kapcsolódó minden jogáról lemond a pályázás révén.
a pályázók munkáit az iskolák/óvodák gyűjtik össze, a nők és fiatal felnőttek pályamunkáit a Bátonyterenye Városi Szociális
és Gyermekjóléti Központ gyűjti össze, ahonnan a MediaSales Kft. intézi a szállítást.

DÍJAK ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS:
• a kiállításra kerülő alkotások tulajdonosai kis értékű csomaggal gazdagodnak.
• kiállításonként 3 első díjazott vásárlási utalványban részesül.
A jelöltek előtérbe kerülnek, a beküldött – jelenkori és múltbeli – értékekkel rendelkező alkotásaikon keresztül megmutathatják magukat, tudásukat, készségeiket.
Az alkotások 3 időszakos kiállításon keresztül kerülnek bemutatásra.
A március 6-i eredményhirdetésre a város facebook oldalán, honlapján, a szociális központon, iskolákon, ill. óvodákon keresztül
kerül sor. A legjobb pályaművekből létrehozott kiállítások 2020. március 16-tól itt tekinthetők meg:

A KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE:

A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓK DÁTUMAI:

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Iványi Ödön Galériája

2020.03.16 (hétfő)

3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.

2020.04.20. (hétfő)
2020.06.15. (hétfő)

