Pályázati felhívás a
Kultúrházak éjjel- nappal 2019 helyi rendezvényeihez reklámspot készítésére

A Magyar Népművelők Egyesülete pályázatot ír ki a közművelődési intézményekben dolgozó, vagy
azokhoz kötődő alkotó körök, alkotóműhelyek, illetve egyéni alkotók részére a Kultúrházak éjjelnappal helyi, az idei szlogennel – Mindennap értéket adunk - összhangban lévő rendezvényét
népszerűsítő reklámspot készítésére.
A pályamunkával kapcsolatos elvárások:
Figyelemfelkeltő, az akció tartalmát és aktuális üzenetét erőteljesen megjelenítő maximum 1 perces
reklámspottal lehet nevezni, amelynek tartalmaznia kell az akció honlapjának (kulturhazak.hu)
nevét, valamint az akció logóját amely a honlapról letölthető. Saját alkotásokat várunk, amelyek
ügyelnek a szerzői jogok betartására.
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni a kulturhazak.hu oldalon a Pályázatok menüpontban lévő űrlap kitöltésével lehet, meg kell
adni a spot eredeti minőségben való letöltéséhez szükséges linket, valamint a spot youtube linkjét.
A pályázó a pályamunka benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy azt a Magyar Népművelők Egyesülete
szabadon felhasználhassa.
Benyújtás határideje:
A pályamunkákat 2019. január 1-től 2019. február 14- én 24 óráig fogadjuk.
A pályamunkák díjazása
A pályázat összdíjazása bruttó 160 000 Ft, amelyet a zsűri a beérkezett pályamunkák között az általa
kiemelt szempontok szerint oszthat fel.

#MINDENTEGYLAPRA!
KÖZMŰVELŐDÉSI PLAKÁTPÁLYÁZAT
A jó plakát elkészítéséhez már nemcsak technikai tudásra, de jó adag kreativitásra is szükség
van. A Magyar Népművelők Egyesülete ezért ebben az évben is meghirdeti plakátpályázatát a
Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat és a kultúrházak tevékenységének népszerűsítése
érdekében. Egyre nagyobb a jelentősége annak, hogy az erősödő „vizuális zajban” plakátjaink
hogyan szólítják meg a potenciális érdeklődőket, és az információ átadása mellett hogyan
ösztönözik őket arra, hogy részt vegyenek az eseményeken.


PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE

Közművelődési feladatot önállóan vagy integráltan ellátó intézmények, feladatellátó civil szervezetek,
plakátot készítő grafikusok vagy tervező műhelyek. Várunk minden olyan közművelődési szervezet
programjait, munkáját népszerűsítő plakátot, amelyet egyedi grafikai igénnyel készítettek a kiadók.


A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK FELTÉTELE

A pályázó az általa 2018-ben készített saját alkotásával pályázhat. A pályázó a pályamunka online
feltöltésekor felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunkán szerepelő tartalom
jogtulajdonával rendelkezik.


A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályamunka benyújtása elektronikusan a www.kulturhazak.hu weboldal Pályázatok menüpontján
keresztül lehetséges 2019. január 1-je és 2019. február 14-e között. A feltöltés végleges határideje
február 14., 24 óra.

Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát jpg formátumban,
maximum 950 KB-os méretben. Egy pályázó maximum 5 pályamunkát nyújthat be. A fájlok

elnevezésekor az alábbi formula használata kötelező: ékezet nélkül: szerző neve_esemény
neve_esemény települése, Budapest esetében kerülete.
Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt
követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!
A zsűrizést követően értesítjük a pályázóinkat arról, hogy pályamunkájuk bekerült-e a kiállítandó
alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak meg kell küldenie a plakátot nyomtatásban, az eredeti
kiadás szerinti méretben és minőségben.


KIÁLLÍTÁS

A legjobbnak ítélt maximum 40 plakátot a Magyar Népművelők Egyesülete Vándorgyűlésén kiállítás
keretében mutatjuk be 2019. májusában. Ezen felül a Kultúrházak éjjel-nappal akció internetes
felületein is megjelentetjük.


ÉRTÉKELÉS, ZSŰRIZÉS

A pályamunkákat a Magyar Népművelők Egyesülete által felkért grafikus, közművelődési, PR és fotós
szakemberekből álló zsűri értékeli.


DÍJAZÁS

I. helyezés: 80 000 Ft
II. helyezés: 50 000 Ft
III. helyezés: 30 000 Ft

#Vanképedhozzánk?
FOTÓ PÁLYÁZAT
Ragadjátok meg a pillanatot, mutassátok meg az
élményt, a közösségi történeteket, amelyekre a
művelődési házak sokszínű programjai során
bukkantatok! A Magyar Népművelők Egyesülete
ebben az évben is meghirdeti fotópályázatát a
Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat és a
kultúrházak
tevékenységének
népszerűsítése
érdekében. A pályázatra minden fényképet szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek a
következő kritériumoknak.
A pályázat feltételei, a benyújtás módja:
A fénykép a hazai és határon túli magyar közművelődési intézmények és szervezetek
közösségi rendezvényén készült. Ilyenek a művelődő közösségek, amatőr alkotó ás
előadóművészeti csoportok próbái rendezvényei, eseményei. Lehet a téma helyi régi és új
hagyományok közös megélése, például szüret, farsang, egyéb helyi kötődésű esemény.
A fotók benyújtásának kezdete: 2019. január 1. 00.00
A pályázat zárása: 2019. február 14. 24.00
A
fotót
jpg
formátumban,
fotónként
maximum
950
KB
méretben,
a www.kulturhazak.hu oldalon Pályázatok menüpontban lévő űrlapon keresztül lehet
feltölteni. A pályázó a fotó feltöltésével engedélyt ad a Magyar Népművelők Egyesülete
számára annak kiadványban vagy internetes megjelentetésben való felhasználására.
Amennyiben a beküldő másképp nem rendelkezik, úgy nevét a képek felhasználásakor
feltüntethetjük.
Egy fotóstól maximum 5 db képet fogadunk.
Az egyértelmű azonosítás érdekében kérjük, használja a következő állománynév
formátumot ékezet nélkül: szerző neve_esemény neve _esemény települése – Budapest
esetében kerülete. (5 db-nál több fotó beküldése, valamint a hibás állománynév a
pályázat automatikus érvénytelenségét jelenti!)
A fotók értékelése:
A kiválasztott fotókat a Magyar Népművelők Egyesülete által felkért szakmai zsűri értékeli.
A pályázat díjazása:
A három legjobb fotó készítőjét bruttó pénzjutalomban részesítjük:
első díj 70.000 Ft
második díj 50.000 Ft
harmadik díj 30.000 Ft

