PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Uzenj a biztonsAgErt!
GyermekpAlyAzat
A Duna Aszfalt Kft. 2014 szeptemberében elindítja baleset-megelo”
zési programját,
amely során Tiszakécske három zebráján szeretnék biztonságosabbá tenni az átkelést.
Az átalakított zebrák mellé figyelemfelkelto”táblákat szeretnének kihelyezni, hogy ezzel biztonságos közlekedésre
sarkalják a vezeto”
ket.
A Duna Aszfalt Kft. Tiszakécskén élo”kreatív, alkotni vágyó gyermekeket szeretne bevonni a pályázatba azzal
a céllal, hogy tervezzék meg a zebrák mellé kihelyezendo”táblát és/vagy annak jelmondatát.

A pályázat témája
Várjuk a tiszakécskei gyerekek ötleteit a jelmondatokra vagy akár az egész tábla megtervezésére is, amellyel
a biztonságos közlekedésre hívnák fel az autósok, motorosok és biciklisek figyelmét! A nyertes tábláját megvalósítjuk, és a három zebrához ki is tesszük!

A pályamu”vek elkészítése
A pályázatra A/3-as méretu”
, fekvo”vagy álló rajzlapokra készített mu”
vek nevezheto”
k. Az elkészítés technikája
szabadon választható (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs,
vegyes technika vagy csak az írás stb.). A pályázatra egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással/jelmondattal pályázhat.

Kik pályázhatnak?
A pályázatra minden 6-14 év közötti,Tiszakécskén élo”gyermek nevezhet.

Személyi és jogi feltételek
•
•
•
•
•

6-14 éves korig minden természetes személy érvényesen pályázhat.
A pályázatra egyénileg lehet nevezni.
Csak tiszakécskei lakosok nevezhetnek.
Minden gyermek pályázatát a saját városára vonatkozóan bíráljuk el.
Pályázni szakmai képzettségto”
l függetlenül a szerzo”
i jogok értelmében saját mu”
vel bárkinek lehet,
aki megfelel a személyi és jogi feltételeknek.
• Egy gyermek csak egy alkotással és/vagy jelmondattal pályázhat!

Pályázat beadásának feltételei
• A pályamu”
veket postai úton várjuk: Insomnia Kft., 1055 Budapest, Kossuth tér 18. cím alá
• Kérjük, a borítékra írják rá: gyermekpályázat
• Kérjük, hogy a rajzpapírokat ne ragasszák fel semmire, lezárt borítékban adják postára! Az iskolák
az összegyu”
jtött rajzokat egyben is beküldhetik. Kérjük, minden egyes rajzhoz csatolják a kitöltött
és aláírt jelentkezési lapot!

Jelentkezési lap
• A
 jelentkezési lap letöltheto”a Duna Aszfalt weboldaláról az alábbi linken:
www.dunaaszfalt.hu/gyermekpalyazat

A pályázat díjazása
A LEGJOBB ALKOTÁS NYERTESE EGY TÁBLAGÉPET ÉS AZ EGÉSZ OSZTÁLYA SZÁMÁRA
LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYT NYER.
A nyertes pályamu”és/vagy jelmondat Tiszakécskén 3 zebrához, A3-as méretben kerülnek kiállításra.

A zsu”ri tagjai
• Dr. Polyák József, alpolgármester, Tiszakécske
• Lehel Zoltán, innovációs fo”
mérnök és szóvivo”
, Duna Aszfalt Kft.
• de la Torre Dániel, head of art, Insomnia Kft.

”i és felhasználói jogok
Szerzo
• A pályázat benyújtói mego”
rzik a pályamunkához fu”
zo”
do”szerzo”
i jogaikat.
• A pályázat kiírói a pályázat és a késo”
bbi pályázatok népszeru”
sítésével kapcsolatban jogosultak
a pályamu”
vek felhasználására, a pályázó nevének feltüntetésével.
• A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói a pályamu”
ro”
l készült reprodukciót
tábla alakban, illetve elektronikus formában sokszorosítsák, valamint megjelentessék, és ennek
érdekében a pályázat kiírói számára nem kizárólagos, de korlátlan ido”
re szóló és ingyenes felhasználási
jogot ad azzal a feltétellel, hogy a kiírók a pályázó nevét minden megjelenés esetén feltüntetik.

”: 2014. szeptember 23. (kedd)
Beküldési határido
A határido”lejárta után elküldött pályázatokat a zsu”
ri nem veszi figyelembe.

Eredményhirdetés: 2014. szeptember 26. (péntek)
A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük. A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza.

További információk
Részletes tájékoztatás a +36 30 378 7170-es telefonszámon vagy a palyazat@dunaaszfalt.hu e-mail címen kérheto”
.

