JAVASLATOK

KÉKFESTÉSSEL KÉSZÜLT
AJÁNDÉKTÁRGYAKRA
nemzetközi verseny ajándéktárgy javaslatokra
a Kékfestő - farmermonarchia projekt keretén belül az
Interreg V-A Szlovák Köztársaság - Magyarország
közös együttműködésében
A verseny kiírója: Szepsi város
A verseny szervezője: a szepsi Városi Művelődési Központ

Versenykiírás:
•

Olyan érdekes, egyedi ajándéktárgyak és propagációs termékek megalkotása, melyek a kékfestő
technológiából merítenek.

A verseny célja:
•
•

Olyan jövőbeli ajándéktárgyak megtervezése és azok megvalósítása, melyek a Szepsibe
(Szlovákia) és Encsre (Magyarország) érkező turisták és látogatók érdeklődését felkeltik.
A kékfestő mesterség felelevenítése, amelynek mesterei Szepsi városában is éltek és
a mesterséget 2018-tól az UNESCO szellemi értékű kulturális örökségek nemzetközi listáján is
szerepel.

A versenyben való részvétel feltételei:
•
•
•

A versenyen való részvétel nincs korhoz kötve, képzőművészeti műveltség nélkül is bárki
bekapcsolódhat a versenybe, de a képzőművészeti iskolák növendékei és végzős hallgatói is.
A pályamunkáknak olyan mintajavaslatoknak kell lenniük, amelyek a szepsi kékfestők által
használt pecsétekből, vagy a reverz nyomtatás technikájából inspirálódnak.
A pecsétek mintái (pecsétek, tányérok) és egyéb információ a szepsi kékfestésről/ a projekt
leírása, kísérletek/ a verseny kiírójának a weboldalán
https://www.moldava.sk/sk/investicna-vístavba-stranky/modrotlac-dzinsovina-monarchie/
és a verseny szervezőjének a weboldalán www.kulturamoldava.sk találhatóak.

•
•
•
•

•

A jelentkező tetszőlegesen kiválaszthatja a technikát, amely alapján elkészíti alkotását és
a kidolgozza a graﬁkai javaslatot, amelynek a legkisebb mérete A4-es forma lehet.
Minden alkotó a versenybe legfeljebb 3 alkotással nevezhet.
Az alkotásokat nem kell módosítani.
Minden versenyjavaslathoz mellékelni kell a jelentkezési lapot, amelyben az alkotó az
elérhetőségein kívül jellemzi az ajándéktárgyat, meghatározza annak anyagát, technikáját és
elkészítési módját.
Minden versenyjavaslat hátoldalára fel kell tüntetni a következő identiﬁkációs adatokat:
kereszt - és vezetéknév, lakhely, e-mail cím, telefonos elérhetőség, az ajándéktárgy megnevezése
és a Kékfestés - farmer monarchia projekt címét.

A verseny határideje:
2021. június 17. Az adott időpont után érkező jelentkezéseket kizárjuk a versenyből.
A versenyjavalatokat és a jelentkezési lapot kérjük eljuttatni:
a/ postai úton, együtt a jelentkezési lappal a következő címre: Városi Kulturális Központ, Fő utca 58,
045 01 Szepsi, Szlovákia. A levél bal oldalára kérjük feltüntetni a „verseny” szót.
b/ a versenyjavaslatok mind két oldalának elektronikus elküldésével, valamint a kitöltött és aláírt
jelentkezési lap bescannelt oldalának elküldésével a kultura@moldava.sk e-mail címre.
Az elektronikus levélben tárgyként tüntesse fel: kékfestő verseny_ kereszt-és vezetéknév

A verseny értékelése és díjazása:
Az elküldött pályamunkákat egy 3-5 fős szakmai bizottság fogja elbírálni, amely értékelni fogja az
ajándéktárgy javaslatok egyediségét, az alkotásban felhasznált kékfestő technológia megjelenését,
a munka graﬁkai bemutatását, a tárgy elkészítésének munkafolyamatát. A szakmai bizottság javalata
alapján a verseny kiírója díjazza a pályamunkákat. Az 5 legjobb javaslatot egy mobiltelefonhoz tartozó
ajándékcsomaggal és kreatív készlettel jutalmazzák, melyet személyesen, vagy postai úton adnak át.
A szakmai bizottság döntésére a verseny határidejének lejárta után kerül sor. A versenyeredményeket
legkésőbb 2021. június 31-ig nyilvánosságra hozzák a www.moldava.sk és a www.kulturamoldava.sk
oldalakon. A szakmai bizottság átadja a nyertes pályamunkákat a verseny kiírójának, aki ezután dönt az
ajándéktárgyak készítéséről.

Kiállítás:
A pályamunkák elbírálása után a verseny kiírója Szepsiben, vagy a virtuális térben kiállítást szervez.

Végső rendelkezések:
1. A Szerzői jogokról szóló törvény 19-es § a 185/2015 sz. rendelkezése alapján a versenybe jelentkezők
a verseny kiírója, Szepsi város számára átruházzák az alkotásokkal kapcsolatos minden jogot, valamint
az alkotást a nyilvánosság előtt felhasználhatják a versennyel kapcsolatos minden aktivitás keretén
belül és azokat terjesztés céljából sokszorosíthatják.
2. A versenyző kijelenti, hogy beleegyezik a személyes adatok feldolgozásába. „Az érintett egyének
személyes adatai az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679-es rendeletével (2016. április 27.)
összhangban vannak a személyes adatok feldolgozását, az egyének védelmét és az ilyen adatok szabad
áramlását illetően, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet)
és a 18/2018-as törvényt a személyes adatok védelme és egyes törvények módosítását illetően.
Szepsi, 2021. május 1.

Jelentkezési lap
KÉKFESTÉSSEL KÉSZÜLT AJÁNDÉKTÁRGYAK
Kékfestő – farmer monarchia projekt
Kereszt- és vezetéknév: .........................................................
Lakhely (város): .....................................................................
e-mail cím: ............................................................................
telefonos elérhetőség: ...........................................................
Az 1. számú ajándéktárgy megnevezése.
A 2. számú ajándéktárgy megnevezése.
A 3.számú ajándéktárgy megnevezése.
Az 1.számú ajándéktárgy ötletének technikai leírása
(Több ötlet esetén a jelentkezési lapba kérjük feltüntetni azok technikai leírását is.):
•
•
•

az ajándéktárgy méretei:
az alapanyag, amiből az ajándéktárgy elkészül:
az ajándéktárgy elkészítésének módja és techniai leírása:

Aláírásommal egyetértek a verseny javaslataival és feltételeivel.

Dátum

Az alkotó aláírása:

..............................

..............................

