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Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata,  

a Kondor Béla Közösségi Ház 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S A  

 
A KÖZÉPISKOLÁSOK ORSZÁGOS KÉPZŐ-, IPAR- ÉS FOTÓMŰVÉSZETI ALKOTÁSAINAK KIÁLLÍTÁSÁRA 

 

A kiállítás célja: A tehetséges alkotók műveinek és a szakkörök, felkészítő tanárok munkájának országos 

megismertetése, elismerése. 

Pályázati feltételek:  

 A pályázaton részt vehet 14 éves kortól, minden középiskolás tanuló. 

 A művek témáját, műfaját és technikáját a pályázó tetszése szerint választhatja meg. 

Képzőművészet Festészet (olaj, akvarell, kollázs, vegyes technika stb.)  

 Grafika (bármilyen sokszorosított vagy egyedi alkotás) 

 Szobrászat (kisplasztika, dombormű, érem stb.) 

Iparművészet Textil, tűzzománc, bőr, üveg stb. 

Fotóművészet Színes vagy fekete-fehér technikával készült fotók, digitális fényképek  

 

Egy pályázó maximum 5 művel pályázhat, vagy egy képsorozattal (a sorozat maximum 5 képből 

állhat). A sorozatokból a kiállításhoz egy-egy kép kiemelésének és a sorozat megbontásának jogát a 

zsűri fenntartja. 
A festészeti, grafikai, fotóművészeti alkotásokat szignálva,  

keretezve, paszpartuzva csak kiállításra előkészítve fogadjuk el.  

Kérjük, a keretezett alkotásokat szíveskedjenek akasztóval ellátni. 

A plasztikák, iparművészeti tárgyak maximális mérete: 50 x 50 x 50 cm. 

A textilképek mérete szabadon választott. 

A fotók hosszabbik oldala maximum 40 cm, a rövidebb oldal 15 cm-nél rövidebb nem lehet. 

 
A jelentkezési lap online tölthető ki a www.kondorkh.hu/pályázati felhívás menüpontban található linken. Kitöltés és 

küldés után automatikus visszajelzés érkezik a pályázó által megadott e-mail címre a jelentkezési lap beérkezéséről.   

Ez lesz a továbbiakban az alapja adminisztrációs munkánknak (kiértesítés, katalógus, címke, oklevél, emléklap).  

 

A visszaigazolás kinyomtatható, és a pályamunka átadásakor átvételi elismervényként is használható. 

A pályamunkára minden esetben kérjük rögzíteni a pályázó nevét, az iskola nevét és a mű címét. 

 

A beérkezett pályaművek, a szakértő zsűri döntése alapján kerülnek kiállításra, a legjobbakat kategóriánként 

díjazásban részesítjük. Sok szeretettel várjuk a pályázókat a kiállítás megnyitó ünnepségére. 

A várhatóan nagy mennyiségű beküldött anyag miatt, a szakmai zsűri fenntartja a jogot  

a kiállításra nem méltó színvonalú munkák kizsűrizésére. 
 

Valamennyi pályamű beküldési helye: Kondor Béla Közösségi Ház (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. ) 

A pályamunkák beérkezésének határideje: 2018. január 29. (hétfő) 18 óra. 

A képzőkiállítás nyitójának tervezett ideje: 2018. március 6., kedd 17 óra 

A fotókiállítás nyitójának tervezett ideje: 2018. április 19., csütörtök 17 óra 
  

A kiállítás és díjkiosztó ünnepség helyszíne: a Kondor Béla Közösségi Ház. 

Megközelíthetősége: a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától, a 136 E busszal (7. megálló). 

 

 

Az alkotásokat személyesen kérjük behozni, Czinczkyné Fejes Mónika programfelelősnek. 

A postai úton elküldött alkotások elvesztéséért, sérüléséért felelősséget nem vállalunk,  

amennyiben mégis így adják fel, kérjük a biztonságos csomagra ráírni:  

KÉPZŐ-, IPAR- ÉS FOTÓMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 
 

AZ ALKOTÁSOKAT EGY HÓNAPIG ŐRIZZÜK MEG,  

VISSZASZÁLLÍTÁSÁT NEM TUDJUK VÁLLALNI! 

 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.kondorkh.hu/pályázati

