
1 
 

NEMZETKÖZI PLAKÁTVERSENY – PIŃCZÓW 2015 
Versenyszabályzat 

 
 
 

I.  A verseny célja az, hogy a résztvevők a következő témáról plakátot készítsenek: 
 

Határok nélkül – a Pińczów, Tata, Szőgyén és Bystřice közötti partnerség és együttműködés 
10 éve 

 
A plakátnak az alkotónak a verseny témájával kapcsolatos szándékait és személyes érzéseit kell 
megjelenítenie. 
 
 

II.  A verseny szervezői: 
Pińczów város és régió önkormányzata 
Pińczów város művelődési központja 

 
III.  A pályamunkák benyújtásának helye és időpontja: 

1. Papír alapon a pályázatokat ide kell elküldeni:  
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 
Ul. Piłsudskiego 2a 
28-400 Pińczów 

 
Határidő: 2015. június 10. 
 
2. A papíralapú pályázat mellett el kell készíteni annak elektronikus változatát is 

és elküldeni jpg vagy jpeg formátumban a következő e-mail címre: 
psck@psck.pl. 

3. A papíralapú pályázathoz mellékelni kell a kitöltött nevezési lapot. 
 

IV.  A részvétel feltételei: 
1. A verseny nemzetközi, és a következő négy településről vehetnek rajta részt 

gyermekek és fiatalok: Pińczów, Tata, Szőgyén és Bystřice. 
2. A versenyen történő részvétel ingyenes és önkéntes. 
3. Egy versenyző összesen 1 pályamunkával versenyezhet. 
 

V. Technikai és formai követelmények: 
A pályamunkák elkészítéséhez bármilyen technikát lehet alkalmazni. Formátum:  
A/3 (297 x 420 mm). A plakát hátoldalán fel kell tüntetni a versenyző következő 
adatait: vezetéknév, keresztnév, életkor, ország, város.  
 
1. Szerzői jogok: 

A szerzők teljes egészében és kizárólagosan, minden területi vagy időbeli 
megkötés nélkül átadják szerzői jogaikat a pińczówi művelődési központnak 
(Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury), azzal hogy a pińczówi 
művelődési központ továbbadhatja ezt a jogot egy harmadik félnek is. 
(Összhangban a lengyel polgári törvénykönyv szerzői jogokról szóló 4. részének 
50. paragrafusával, amely 1994. február 4-én lépett hatályba. Jogi Közlöny 90. 
szám 631. pont)  
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2. A versenyzők beleegyeznek abba, hogy személyes adataikat a projekt céljainak 
megfelelő szinten kezeljék (Összhangban a lengyel polgári törvénykönyvnek a 
személyes adatok védelméről szóló részével, amely 1997. augusztus 29-én lépett 
hatályba. Jogi Közlöny 133. szám 883. pont)  

3. A versenyben való részvételével a versenyző hozzájárul nevének bármely, a 
versenyhez kapcsolódó promóciós, információs és kereskedelmi 
tevékenységben történő használatához.  

4. A versenyben való részvételével a versenyző korlátozás nélkül elfogadja a 
versenyszabályzatot.  

5. A verseny szervezői nem vállalnak felelősséget a verseny megváltozásáért vagy 
elmaradásáért, ha azt olyan okok vagy körülmények indokolják, amelyekre 
nincsen befolyásuk.  

6. A pályamunkák nem tartalmazhatnak a társadalmi normákkal és a lengyel 
jogszabályokkal nem összeegyeztethető anyagokat vagy tartalmat. Az ilyen 
plakátokat nem állítják ki.  

 
VI.  A verseny szervezői a következő zsűritagokat nevezi ki: 

Andrzej Kozera – vizuális művész 
Anna Wojnowska-Orzeł – vizuális művész 
Paweł Kisielewski – vizuális művész 
Iwona Senderowska – a pińczówi művelődési központ vezetője  
Ewa Bawor – pińczówi önkormányzati képviselő 
 
1. A zsűri értékeli a pályamunkákat és kiválasztja a díjazottakat.  
2. A pályamunkák értékelése a következő kategóriák szerint történik: 

 
I. kategória: 6 – 9 évesek 
II. kategória: 10 – 12 évesek 
III. kategória: 13 – 15 évesek 
IV. kategória: 16 – 19 évesek 

 
VII.  Díjak: 

A verseny győztesei díjat és oklevelet kapnak minden kategóriában.  
A versenyben részt vevő pályamunkákat a visegrádi partnervárosok konferenciája 
keretében mutatják be.  
 

VIII.  További rendelkezések: 
1. Az eredeti (angol nyelvű) versenykiírás és nevezési lap a pińczówi művelődési 

központ weblapján érhető el: http://www.psck.pl/konkursy.html 
2. Az esetlegesen felmerülő vitákat tárgyalás útján kell megoldani. Ha a felek nem 

jutnak megegyezésre, akkor a lengyel jogszabályok az irányadóak a vitás 
kérdések eldöntésére vonatkozóan.  

 
 

Jó versenyzést kívánunk! 
 

 
 

Włodzimierz Badurak 
Pińczów polgármestere 


