
Pályázati felhívás! 

Kreatív értéktár 

 

A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület egyfordulós pályázatot hirdet a települési 

értéktárban lévő elemekből kiválasztott érték(ek) kreatív megjelenítésére. 

Pályázni lehet bármelyik helyi érték kreatív megjelenítésével megkötés nélkül bármilyen 

művészeti formában. A megjelenítés készülhet bármilyen technikával (ragasztás, varrás, 

kötés, horgolás, nemezelés, festés, plakátterv stb.), bármilyen anyag felhasználásával (papír, 

karton, vízfesték, textil, gyapjú, műanyag, stb.) akár ezek kombinálásával is. (A 

tiszaújvárosi értékek listája megtekinthető az ertektar.tiszaujvaros.hu honlapon.) 

A pályázat során elkészült tablók, plakátok, kézműves munkák stb. bemutatására a Hamvas 

Béla Városi Könyvtárban megrendezésre kerülő kiállításon kerül sor. 

 

Kik pályázhatnak? 

A pályázatra három kategóriában várjuk az alkotásokat: 

 általános iskolások, 

 középiskolások, 

 18. életévüket betöltő felnőtt egyéni alkotók. 

 

Pályázati feltételek 

 A pályázaton való részvétel ingyenes. 

  Egy pályázó max. 2 alkotással pályázhat. A pályaműveket külön-külön 

jeligével kell ellátni. A pályázó adatait (név és elérhetőség: postai és e-mail 

cím, telefonszám) pedig zárt borítékban kell megadni. A borítékon fel kell 

tüntetni a jeligét. 

  A leadás határideje: 2019. május 3. 

 A pályázó felelőssége, hogy az alkotás nem sért szerzői, erkölcsi, és 

személyiségi jogokat. A pályázó kijelenti, hogy a pályaműve(ke)t saját maga 

készítette. Ellenkező esetben a szervező nem vállal felelősséget az ebből eredő 

jogvitákban. 



 A pályázó az alkotás beadásával vállalja, hogy az elkészült művét a 

nyilvánosság számára a Testület megtekinthetővé teszi, illetve az alkotást a 

pályázat kiírója kiadványaiban megjelenítheti, valamint arról reprodukciót 

készíthet. 

 A nyertesek névsorát a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület honlapján 

tesszük közzé (ertektar.tiszaujvaros.hu), valamint postai úton is értesítjük a 

díjazottakat. A pályázónak önkéntes hozzájáruló nyilatkozatban kell 

rendelkeznie személyes adatai kezeléséről.  

 A pályázatokat a Testülethez személyesen (Hamvas Béla Városi Könyvtár, 

3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.) lehet benyújtani. 

 

A pályázat elbírálása 

Az anonimitás megtartásával, jelige alapján, a Tiszaújváros Települési Értéktár 

Testület dönt a nyertesekről. A pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntésről. 

A határidő után beérkezett, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll 

módunkban figyelembe venni az elbíráláskor.  

 

A pályázattal kapcsolatban Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület 

titkára nyújt felvilágosítást a 49/452-007-es telefonszámon, illetve e-mailben az 

ertektar@tujvaros.hu címen. 

 

Jó munkát, sikeres pályázást, élményekkel teli alkotást kívánunk minden pályázónak! 

mailto:ertektar@tujvaros.hu

