PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a XV. Napfényes Fesztivál plakátpályázatára
1. A pályázat kiírója: Napfényes Élet Alapítvány – 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26.
www.napfenyes.hu
Néhány szó a pályázat kiírójáról: „Alapítványunk non‐profit alapon, közhasznú
tevékenységet folytat. Célunk az emberek testi‐lelki‐szellemi harmóniájának elősegítése.
Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk, kiadványokat
adunk ki. Az előadásokat melyeknek felvételeit megjelentetjük CD, DVD formátumban is,
hetente több százan hallgatják. Ízelítő a témakörökből: Testi egészség (természetes
életmód, táplálkozás, testápolás, öngyógyítás); Lelki egészség (önismeret, pszichológia);
Szellemi egészség (filozófia, vallásbölcsészet).”
2. A pályázat: Plakátpályázat a XV. Napfényes Fesztiválhoz kapcsolódóan
A Napfényes Élet Alapítvány az alábbiakban részletezett pályázatot írja ki, amely
kapcsolódik az Alapítvány legnagyobb éves rendezvényéhez, a XV. Napfényes
Fesztiválhoz. A pályázat kiírója minden, a pályázattal kapcsolatos aktualitást a
Napfényes Fesztivál honlapján: www.napfenyesfesztival.hu, a Plakátpályázat
menüpont alatt tesz közzé.
A pályázat témája: Növények és állatok a természetben
Gondolatébresztő – Mit jelent számodra természet? Melyek a kedvenc növényeid és
állataid? Miért? Milyen személyes élményeid kötődnek hozzájuk? Milyen állatot láttál
már vadon, természetes lakhelyén? Mit gondolsz, miért fontos az ember számára, hogy
vannak vadon élő állatok és növények? Hogyan véded őket, és mit teszel a természet
épségéért? Mi lehet az oka annak, hogy egyesek szeretik az állatokat, mások kevésbé?
Mit gondolsz, hogyan hat az emberre, ha állatot tart, vagy növényt gondoz? Mi a
véleményed: vajon érzi‐e az állat és a növény a törődést és gondoskodást, vagy ennek
ellenkezőjét?
A pályázatra olyan alkotásokat várunk, amelyek művészi formában fejezik ki a növények
és állatok világát.
Mottó:
"Oh természet, oh dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled? Mily nagy vagy te!
mentül inkább hallgatsz, Annál többet, annál szebbet mondasz." (Petőfi Sándor)
Várjuk a téma konkrét, vagy átvitt értelemben, egyéni látásmódban való megjelenítését,
megfogalmazását, a „Gyermek” kategóriában képpel, a többi kategóriában képpel,
szöveggel, illetve ezek tetszőleges kombinációjával, a 4. és 4. pontok alatt feltüntetett
követelmények betartásával.
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3. A pályamű formai kritériumai:
3.1. „Rajz”:
3.1.1. Méret: A4 (210*297 mm)
3.1.2. Papíron vagy festővásznon kézzel készített eredeti rajzokat, festményeket
fogadunk el (ceruza, toll, filc, zsírkréta, víz‐, akril‐, olajfesték stb.).
3.1.3. A rajz szöveget nem tartalmazhat.
3.2. „Plakát kézi technikával”
3.2.1. Méret: A4 (210*297 mm)
3.2.2. Papíron vagy festővásznon kézzel készített eredeti rajzokat, festményeket
fogadunk el (ceruza, toll, filc, zsírkréta, víz‐, akril‐, olajfesték stb.).
3.2.3. A plakát képet és szöveget tetszőleges kombinációban tartalmazhat.
3.3. „Plakát tetszőleges technikával” – megvalósítható:
3.3.1. A 3.2. pont alatt részletezett kézi technikával
3.3.2. A4‐es méretben (210*297 mm) egyéb tetszőleges kézi technikával (analóg
fotótechnika, montázs, kollázs stb.)
3.3.3. Digitális technikával, számítógépes grafikával
3.3.3.1. legalább 1500*2000 pixel felbontásban (3:4 képarány álló vagy fekvő
elrendezésben)
3.3.3.2. legfeljebb 4MB file‐méretben
3.3.3.3. formátum: JPEG, TIFF vagy PDF
3.3.4. A plakát képet és szöveget tetszőleges kombinációban tartalmazhat.
4. Pályázati kategóriák:
4.1. Gyermek kategória: 10 év alatti pályázók, „Rajz” formátumban (lásd 3.1. pont)
4.2. Junior kategória: 10‐14 év közötti pályázók, „Plakát kézi technikával”
(lásd 3.1. pont)
4.3. Ifjúsági kategória: 14‐18 év közötti pályázók, „Plakát tetszőleges technikával”
(lásd 3.3. pont)
4.4. Felnőtt kategória: 18 év feletti pályázók, „Plakát tetszőleges technikával”
(lásd 3.3. pont)
5. Pályamunkák beadásának feltételei:
5.1. A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával
pályázhat. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni,
hogy az saját szellemi tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért,
hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
5.2. Az 5.1. alatti feltétel megsértése esetén pályázó pályázata érvénytelenné válik,
díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a
pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét visszafizetni.
5.3. Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával.
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5.4. A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai
érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva kifejezéseket nem
tartalmazhat. Azt a pályaművet, amely megsérti a jelen pont alatti feltételeket a
pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból.
5.5. Egy pályázó legfeljebb két pályamunkával nevezhet.
5.6. az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal
hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő
formátumban való elküldése. Az érvénytelen, hiányos pályamunkák nem
vesznek részt a pályázaton. A pályázati adatlap letölthető a
www.napfenyesfesztival.hu/palyazat oldalról is.
5.7. A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat
feltételeit. Kiskorú pályázó esetén a beküldő szülő illetve gondviselő nyilatkozik.
5.8. Beérkezési határidő: 2018. május 4., péntek 12:00 óra.
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni!
5.9. Nevezési díj: nincs
5.10. Életkornak a pályázat beérkezési határidejének napján betöltött életkort (és
nem az iskolai osztályt) kell tekinteni, kérjük pályázóinkat, hogy ezt a
kategóriák kiválasztásánál vegyék figyelembe.
Pályamunkák beadásának gyakorlati kérdései:
5.11.

Postai beküldés, ill. személyes átadás:
A pályaművet, együtt a kitöltött és aláírt adatlappal A4‐es borítékban, nem
összehajtva, a beérkezési határidő (2018. május 4.) figyelembe vételével
kérjük az alábbi címre postán megküldeni, vagy személyesen behozni:
Napfényes Élet Alapítvány
1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. mfszt. 1.
(Nyitvatartási idő: hétfőn és szerdán 8:00‐16:00 óráig, kedden és csütörtökön
8:00‐18:00 óráig; pénteken 10:00‐16:00 óráig)
A borítékra kérjük jól láthatóan ráírni: „PÁLYÁZAT”.
Kérjük, hogy különösen ügyeljenek a pályázati adatlap hiánytalan módon
való kitöltésére, mert ez a pályázat érvényességének egyik alapfeltétele.

5.12.
Elektronikus beküldés:
5.12.1. Kizárólag a 3.3.3. pont alatt részletezett, digitálisan készült pályaművek
esetében lehetséges
5.12.2. A pályaművet, valamint a kitöltés és aláírás után beszkennelt pályázati
adatlapot tartalmazó 2db (2 pályamű esetén 3 db) fájlt email‐
csatolmányként
az
alábbi
címre
kérjük
beküldeni:
palyazat@napfenyesfesztival.hu
5.12.3. A fájl‐neveknek tartalmazniuk kell a beküldő nevét és születési dátumát
(pl.: MintaFerenc19801216Plakát2.jpg) az azonosíthatóság érdekében.
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5.13. A rajz, kézzel készített plakát hátoldalán is legyenek feltüntetve a
következők: a nevezési kategória, a pályázó neve, születési dátuma és
lakcíme, mindez a pályázati adatlappal egyezően.
5.14. Óvodák és iskolák egy postai küldeményben több pályázatot is eljuttathatnak
hozzánk a kiírásban szereplő feltételek betartása mellett (kitöltött és szülő,
illetve gondviselő által aláírt adatlap!).
6. A pályaművek értékelése, zsűrizése, és díjazása:
6.1. A pályamunkákat a Napfényes Élet Alapítvány által választott zsűri bírálja el.
A zsűritagok névsorát a www.napfenyesfesztival.hu honlapon tesszük közé,
2018. május 12‐ét követően.
6.2. A zsűri mind a négy kategóriában 2‐2 pályaművet díjaz:
6.2.1. A legjobbnak ítélt ötlet, legeredetibb koncepció
6.2.2. A legjobbnak ítélt kivitelezés, művészi megvalósítás
6.3. Közönségdíj:
6.3.1. A zsűri a pályázatokat kategóriánként előminősíti, és az általa legjobbnak
ítélt (kategóriánként legfeljebb 50) pályaművet az interneten közzéteszi.
6.3.2. A szavazással kapcsolatos tudnivalókat a szavazás kezdetén, 2018. május
18‐án (pénteken) tesszük közzé a www.napfenyesfesztival.hu/palyazat
oldalon.
6.3.3. A szavazás 2018. május 18. 12:00 órától május 23‐án 12:00 óráig tart.
6.3.4. A közönségdíjat az adott kategóriában az online szavazás során legtöbb
voksot kapott pályamű kapja.
6.3.5. A szavazás során egy személy legfeljebb egy szavazatot adhat le.
A szervező fenntartja a jogot, hogy többszörös szavazás gyanúja esetén
egyes szavazatokat kizárjon a számlálásból.
6.4. A zsűri fenntartja a jogot, hogy egyes kategóriákban – külön indoklás nélkül –
nem hirdet nyertest.
6.5. Várhatóan összesen (a 6.4. alatti eset kivételével) 12 díjazott lesz.
6.6. Díjak: egyenként legalább 15.000,‐ (Tizenötezer) forint értékű
ajándékcsomag a szponzorok, illetve a kiállítók felajánlásaiból + a nyertes
személyén felül további 2 felnőtt és 2 gyermek belépésére jogosító meghívó.
6.7. A díjak járulék és adóterheit a pályázat kiírója fizeti meg.
6.8. A zsűri döntése, illetve a közönségszavazás eredménye jogi úton nem támadható.
6.9. A pályázat nyilvános eredményhirdetése és a díjak átadása: 2018. június 3‐
án a Napfényes Fesztiválon. A nyerteseket előzetesen értesítjük. A belépésre
jogosító meghívók az értesítésnek megfelelően a Fesztivál napján a VIP
bejáratnál vehetők át személyesen, a személyazonosság igazolása után.
6.10. A díjazott pályaműveket és a nyertesek névsorát az eredményhirdetést
követően a Fesztivál honlapján is közzétesszük.
6.11. Amennyiben a nyertes pályaművet iskolából, óvodából küldték be, úgy a
beküldő pedagógus is kap 2 személyre szóló meghívót a Fesztiválra.
6.12. A díjazott – előzetes egyeztetés alapján – meghatalmazottja révén is
képviseltetheti magát a díjátadáson.
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6.13. A díjakat – amennyiben a díjazott személyesen nem jelenik meg, vagy
meghatalmazottja útján nem képviselteti magát a díjátadáson – postai úton
küldjük ki.
7. Szerzői és felhasználói jogok
7.1. Pályázó a pályázat beadásával és a pályázati adatlap aláírásával egyúttal
korlátlan és visszavonhatatlan felhasználási jogot ad a pályázat kiírójának a
pályaműre az alábbiak szerint:
7.2. A pályázat kiírója jogosult a pályaművek felhasználására a Napfényes Fesztivál,
a Napfényes Élet Alapítvány tevékenységének, valamint az egészséges életmód
népszerűsítésének céljára, a pályázó nevének feltüntetése mellett.
7.3. A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője, jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára
kiállítás keretében, továbbá a Napfényes Fesztiválhoz ill. a Napfényes Élet
Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes
felület, reklám keretében.
7.4. A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről
készült reprodukciót nyomtatott, illetve elektronikus formában többszörözze,
valamint megjelentesse.
7.5. Pályázó a 7.2‐7.4 alatt felsorolt esetekben sem a pályázat időtartama alatt, sem
azt követően semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
7.6. A pályázatra benevezett pályaművek további, harmadik fél általi, nonprofit
jellegű felhasználása a pályázó értesítése, beleegyezése mellett történhet.
7.7. A pályaművek harmadik fél általi, nem nonprofit felhasználásáról a pályázó és a
pályázat kiírója külön megállapodást köthetnek egymással, melyben az esetleges
díjazást is szabályozzák.
8. Egyéb rendelkezések:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

A pályázók által megadott személyes adatokat a pályázat kiírója
adatbázisában regisztrálja, azokat – a név kivételével – harmadik személynek
csak a pályázó külön beleegyezésével adhatja ki.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát
– a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.
Az eredeti műveket a pályázat kiírójának nem áll módjában visszajuttatni.
A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem
vállal.
További információ az alább címen kérhető: palyazat@napfenyesfesztival.hu
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