ALKOTÓI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat kiíró: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pályázat címe:
Fesd a várost színes(ebb)re
A pályázat témája: Új street-art (utcai művészeti) alkotások létrehozása, szabadon válaszható
témában.
A pályázat három kategóriája:
1. festett felület
2. növényesített, zöld felület
3. Augmented Reality (kiterjesztett valóság) megoldás - innovatív (digitális) alkotói megközelítés
jelenik meg, ahol az adott grafikára telefonnal (megfelelő App-al felismerve), rámutatva a
grafika megmozdul / változik / többlet információt ad / animációt játszik le stb., így a lakos
interakciójával lesz teljes az alkotás. A szimpla felület keretein új rétegeket hoz létre.
A pályázat célja: A Kiíró célja olyan pályaművek, alkotások létrehozásának támogatása, amelyeken
keresztül a ma még egyszínű városi felületek színessé és egyedivé válnak; a helyek életre kelnek; olyan
alkotások létrejötte, mely élményt nyújt az itt élők, az ide látogatók és az átutazók számára.
Kiíró célja a pályázók megvalósításban vállalt szerepének ösztönzése, a közösségépítés.
A pályázati anyag beküldési határideje:
2018. március 31.
Technikai feltételek:
1. a pályázatnak nevezési díja nincs
2. a pályázaton való indulás feltétele a nevezési lap kitöltése és a pályaművel együtt történő
beküldése elektronikus levél formájában a fesdavarost@miskolc.hu e-mail címre
3. a pályázó helyszínenként egy alkotással pályázhat
4. a pályázó maximum 1 A4-es oldal terjedelemben ismertesse, miért szeretné alkotását az általa
kiválasztott helyszínen látni
5. a pályázó nyilatkozzon arról, hogy alkotása megvalósításában aktívan részt kíván-e venni
6. a hiányosan kitöltött nevezési lapokat és a határidő lejárta után érkező pályázatokat a Kiíró
érvénytelennek tekinti és a választott zsűri a minősítésnél nem veszi figyelembe
7. a pályázat keretében beküldött pályamű nem sértheti a közerkölcsöt, más ember méltóságát
vagy szerzői jogait; nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot. Ilyen tartalom a pályázat
azonnali kizárását vonja maga után.
Terület előkészítés, anyagbiztosítás
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik a helyszín környezetének előkészítéséről, a
felületek felületi javításáról és fehér színű alapozásáról.
A falfestmények elkészítéséhez kültéri diszperziós falfestéket (6 alapszín: piros, sárga, kék, zöld, fekete,
fehér) és a festéshez használt alapeszközöket (ecset, vödör, fólia, stb.), valamint a növényesített, zöld
felülethez a növényeket a Kiíró biztosítja.

Pályázati helyszínek:
1. Lévay Gimnázium Papszer utcai kerítése

2. Herman Ottó Múzeum Papszer utcai épületének kerítése

3. Papszer utca – Rákóczi utca szöglet támfalrendszere

4. Szentpáli Iskola kerítése az Uitz Béla utca felé

5. Fazekas M. utcai aluljáró külső homlokzata

6. Bajcsy-Zsilinszky E. utca menti támfal

7. Miskolctapolcai út „Lidl”-támfal

8. Vasgyári u. 15. épület tűzfala

Pályázati feltételek: Pályázó természetes személy, gazdálkodó szervezet, intézmény, civil szervezet
vagy közösség lehet, aki/ amely Miskolcon lakcímmel/székhellyel rendelkezik él és/vagy alkot.
Ha a pályázó kiskorú természetes személy, akkor a pályázat érvényességéhez nélkülözhetetlen a
törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata, amely a nevezési lap részét képezi. A hozzájáruló
nyilatkozat pályázattal való egyidejű benyújtásának elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja
maga után.
A pályázatra csak olyan alkotást lehet benevezni, amely más, hasonló jellegű pályázaton még nem
szerepelt.
A pályamunkák elektronikus beküldésének feltételei:
- színes,
- digitalizált formátum (elfogadott formátumok: jpeg, png, pdf, tiff)
- minimum 300 dpi felbontású
- minimum 1024*768 pixel
Pályázatok elbírálása
A pályázatokat választott zsűri minősíti, majd a közzétett pályaműveket, a közönség, szavazatával
rangsorolja.
Kategóriák:
- kreativitás,
- mondanivaló
- technikai megvalósítás.

A pályaművek közönség általi szavazása a miskolc.hu honlapon történik, 2018. április 9. – 2018. április
30. között.
A zsűrizésnél a legfontosabb elbírálási szempontok:
- egyedi, intenzív élmény
- könnyen érthető, elgondolkodtató mondanivaló
- látványos, dekoratív elemek
- megvalósítás technikai eszközrendszere (elvárás, hogy a színesíteni kívánt felület előkészítése
jelentős költséget ne igényeljen, a megvalósítás speciális technikai felszerelést pl. kosaras
emelő, magas állványzat, alpintechnika stb. ne kívánjon)
Díjazás, nyeremények kategóriánként
1. díj 100 000 Ft
2. díj 75 000 Ft
3. díj 50 000 Ft
A Kiíró, Miskolc MJV Önkormányzata különdíjakat is adományozhat.
A Kiíró a díjazott pályaművek bemutatásáról gondoskodik. A kiválasztott pályamunkák alkotóit a Kiíró
értesíti a megjelentetés és a megvalósítás részleteiről.
A pályázat eredményhirdetése, a díjazott pályaművek bemutatása a miskolc.hu honlapon 2018. május
7.
További Információ kérhető vagy igényelhető: fesdavarost@miskolc.hu e-mail címen.
Egyéb rendelkezések:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a pályázat kiírója fenntartja a jelen pályázati és
technikai feltételek megváltoztatásának jogát, a változtatások honlapon való egyidejű közzététele
mellett. A Kiíró továbbá fenntartja a jogot a pályázatok saját szempontjai alapján történő
megszűrésére, valamint a pályázat céljától jelentősen eltérő és /vagy feltételeinek nem megfelelő
pályázatoknak a pályázatból külön értesítés nélkül történő kizárására. A pályázaton való részvétel
hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. A pályázat
benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A Kiíró a pályamű beérkezéséről, valamint az alaki
és formai megfelelősségéről a pályázót értesíti. A Kiíró a beküldött pályázatok megvalósításra
kötelezettséget nem vállal.
Szerzői jog és adatvédelem
A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen
részvételi feltételeket és kijelenti, hogy a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért
korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük.
Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait
a Kiíró a pályázat megvalósítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje
és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználja, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása
érdekében azt harmadik félnek e célból átadja.
Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét,
valamint a díjazás tényét, a Kiíró honlapján vagy bármely más médiában nyilvánosságra hozza. A
pályamű beküldésével egyidejűleg a pályázó hozzájárul az egyéb, a pályázat kapcsán készülő

publikációkban, egyéb alkotásokban, kiállításokon való további díjazás és más korlátozás nélküli
megjelenéshez, felhasználásához. A verseny résztvevőinek szintén jogukban áll saját beküldött
műveiket közzétenni.
A pályázó 2018. március 31-ig bármikor visszavonhatja részvételét, a fesdavarost@miskolc.hu e-mail
címre küldött, ilyen tartalmú levéllel.

