A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KARÁCSONYI FOTÓ,
RAJZ ÉS HELYI KÉZMŰVES TERMÉK PÁLYÁZATA
2017. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat „Karácsonyi fények” címmel karácsonyi fotó,
rajz és helyi kézműves termék pályázatot hirdet 2017. december 8 – december 27. között!
A felhívás célja Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosainak aktív bevonása az adventi
készülődés időszakába, az ünnepi élmények és tapasztalatok megosztása fénykép, rajz vagy
kézműves alkotás formájában.
A pályázat témája: a fotók és rajzok feldíszített, kivilágított épületek, közterek, lakóházak,
udvarok mellett a karácsonyhoz kötődő életképeket, hangulatot, életérzést is
megörökíthetnek az advent jegyében. A helyi kézműves termékek kategóriában az adventhez
kapcsolódó, Jász-Nagykun-Szolnok megyére vagy a megyében található településekre
jellemző egyedi elemeket tartalmazó tárgyi alkotásokkal lehet pályázni.
Általános pályázati feltételek:
- a pályázatban Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő (állandó vagy ideiglenes
lakcímmel rendelkező) magánszemélyek és a megyében tevékenykedő állami és
önkormányzati intézmények, egyesületek, szervezetek, vállalkozások vehetnek részt.
- A pályázat három kategóriában kerül meghirdetésre: fotó, rajz és helyi kézműves
termék.
- Egy pályázó mindhárom kategóriában nyújthat be pályamunkát.
- A pályázó a pályázat beküldésével elfogadja a részvételi feltételeket, és hozzájárul az
általa készített alkotás Kiíró által történő ellenszolgáltatás nélküli további
felhasználásához, az eredményhirdetésen történő közzétételéhez, promóciós
kiadványokban, kommunikációs felületeken történő megjelentetéséhez.
A pályázatokat 2017.december 8 – december 27. (postára adás utolsó napja) között lehet
benyújtani az alábbiak szerint:
-

postai úton: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és
Külügyi Iroda nevére és címére Jelige: „Karácsonyi pályázat” 5001 Szolnok, Pf.: 41
személyesen: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székházának portáján
(Szolnok, Kossuth L. út 2.) – hétköznap 9-17 óra között, pénteken 8-15 óra között.
fotók esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Facebook oldalán
(www.facebook.com/jnszm ) található „Karácsonyi fények” pályázat applikációjába
kell feltölteni a képet.
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2. Amennyiben a pályázó részt kíván venni a közönségszavazásban is bármely kategóriában,
akkor azt elektronikus úton, a www.facebook.com/jnszm oldalon elhelyezett fotópályázat
alkalmazásban a rajz és helyi kézműves termékek esetében az alkotásokról készült kép(ek)
feltöltésé(ei)vel teheti meg.
További részlet az oldalon létrehozott eseménynél olvasható. Feltöltés 2017. december 8. és
december 27. között lehetséges. A közönségszavazás 2017. december 28. 8:00 órától 2018.
január 3. 20:00 óráig tart.
Speciális részvételi feltételek:
Fotó kategória:
- a fényképnek Jász-Nagykun-Szolnok megyében kell készülnie;
- egy pályázó maximum két képet küldhet be;
- magánszemély esetében pályázni betöltött 14. éves kortól lehet,
- a közönségszavazáson csak a Facebook-ra (is) feltöltött képek vesznek részt.
Rajz kategória:
- a maximum A3-as méretű rajzokat papír alapon postán vagy személyesen kötelező
beadni;
- egy pályázó egy rajzzal nevezhet;
- a rajzok elkészítésénél nincs technikai korlátozás,
- magánszemély esetében pályázni általános iskolás kortól lehet;
- A közönségszavazáson kizárólag a Facebook oldalra (is) feltöltött rajzok vesznek
részt.
Helyi kézműves termék kategória:
-

-

az adventhez kapcsolható alkotások elkészítése során az alábbi három szempont közül
legalább az egyiknek teljesülnie kell:
o helyben, azaz Jász-Nagykun-Szolnok megye valamely településén előállított
alapanyag felhasználásával készült;
o Jász-Nagykun-Szolnok megyére vagy valamely településére jellemző kézműves
motívumok (pl. jász hímzés, kunhímzés, stb.) szimbólumok (pl. megyei,
települési címer, saját logó, stb.) szerepelnek rajta.
o a megyére, a megye térségeire, településeire jellemző egyedi eljárással,
technológiával készült.
egy pályázó maximum 3 db alkotással nevezhet;
magánszemély esetében pályázni általános iskolás kortól lehet;
A helyi kézműves alkotásokat személyesen vagy postai úton is el kell juttatni a megadott
címre.
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3. Egyéb információ, díjazás
-

-

A pályázat meghirdetője közönségszavazást indít 2017. december 28. és 2018. január
2. között a www.facebook.com/jnszm oldalon, melyen kizárólag az oda – bármely
kategóriában nevezett - feltöltött, helyi kézműves és rajz kategóriákban a postai vagy
személyes úton IS beküldött alkotások vehetnek részt.
Kategóriánként a legtöbb szavazatot kapott munkák közönségdíjban részesülnek.
Kategóriánként az I-III. helyezett pályázók részesülnek értékes díjazásban.
A szavazók között is két darab értékes nyeremény talál gazdára.
A részletes díjazást legkésőbb december 15-ig a Pályázat kiírója közzéteszi a
www.facebook.com/jnszm oldalon található pályázati applikációban, valamint a
jnszm.hu honlapon.

A beérkezett pályaműveket szakértőkből álló zsűri bírálja el, a nyertesek legkésőbb 2018.
január 22-ig értesítést kapnak.
Az eredményhirdetésre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székházában kerül
sor 2018. januárjában sajtó nyilvános eseményen. A díjakat Kovács Sándor, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnöke adja át.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Galó Anitától, a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodájának irodavezető helyettesétől az 56/795-788 és Vadas Sándortól a 30/868-2402 telefonszámokon, illetve a
vadas.sandor@jnszm.hu e-mail címeken.
A pályázati felhívás és a jelentkezési lap megtalálható a Jász-NagykunSzolnok Megyei
Önkormányzat honlapján a www.jnszm.hu címen, a „Pályázatok, állásajánlatok”
menüpontban vagy az oldal jobb felső részében elhelyezett bannerre kattintva.
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