TÁPLÁLÉKLÁNC

A BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM
ÉS A MAGYAR PLAKÁT TÁRSASÁG KÖZÖS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

KIÍRÓ: A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)
és a Magyar Plakát Társaság
A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan tehetséges fiatalok
felkutatása és támogatása, akik a grafika,
tervezőgrafika területéhez vonzódnak, és
tanulmányaikat ilyen irányú képzésen folytatnák.
PÁLYÁZÓK KÖRE:
- 17 és 24 év közöttiek
- magyarországi és határon túli magyar középiskolások,
OKJ-s képzésben résztvevők, művészeti szakkörök és
felvételi előkészítők hallgatói, akik nem rendelkeznek
még alapszakos (BA, Bachelor) diplomával, illetve nem
vesznek részt BA képzésen, és még nem nyertek
felvételt valamely felsőoktatási intézmény BA szakára.
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:
A pályázók két műfaji kategóriában küldhetik be
alkotásaikat. A pályázat lehetőséget nyújt egyszerre
több kategóriában is a nevezésre; ebben az esetben
külön-külön pályázati adatlapot kell kitölteni.
1. Plakát
2. Illusztráció
PÁLYÁZAT HÍVÓSZAVA MINDKÉT KATEGÓRIÁBAN:
TÁPLÁLÉKLÁNC
Pályázatunkkal korunk aktuális problémáira
kívánjukfelhívni a figyelmet: az ökológiai egyensúly
megváltozásának fő oka a tápláléklánc csúcsán álló
ember tevékenységének következménye.
DÍJAZÁS:
Kategóriánként egy fődíjat és két további díjat osztunk
ki. A pályázat kiírója fenntartja a jogot különdíjak
kiosztására, valamint, hogy ha nem érkezik be
megfelelő minőségű pályamunka, indoklás nélkül
eltekinteni a díj odaítélésétől.

1. díj: bruttó 470 000 Ft értékű oktatási voucher,
amely sikeres felvételi esetén, a díj átadásától számított
24 hónapon belül beváltható a METU alapszakos
grafikai képzéseire (Tervezőgrafika alapszak, Képalkotás
alapszak - képakoltás szakirány)
2. díj: 1 db Wacom Intuos Art M digitális rajztábla
3. díj: 1 db Wacom Intuos Draw Pen S digitális rajztábla
A díjak pénzre nem válthatók. A nyertest adófizetési kötelezettség
nem terheli. A nyeremény utáni SZJA-t a Budapesti Metropolitan
Egyetem, mint a pályázat kiírója viseli. A legkiemelkedőbb
alkotásokat bemutatjuk a nagyközönség előtt egy budapesti
kiállítóhelyen 2018. január végén.

A PÁLYÁZAT MENETRENDJE
FELTÖLTÉSI HATÁRIDŐ: 2017. december 10. 24:00
A határidő után beérkező pályaműveket nem áll
módunkban elfogadni, hiánypótlásra nincs lehetőség.
Értesítés a kiállításra történő beválogatásról:
2017. december 15.
Eredményhirdetés és kiállítás megnyitó:
2018. január vége

Pontos információ 2017. november 30. után.
A nyerteseket és a zsűri által kiválasztott kiállítókat e-mailben
értesítjük a jelentkezéskor megadott e-mail címen.

ÉRTÉKELÉS
FONTOS! A pályázat bírálati része anonim,
a pályázók munkáit kóddal látjuk el, a zsűri
a kóddal ellátott pályamunkákat értékeli,
ezért kérjük, ne szignózzák azokat!
A határidőn belül érkező pályamunkákat öttagú
szakértői zsűri bírálja el, a digitálisan beérkező
pályamunkák alapján hozzák meg döntésüket
a kiállított művekről és a díjazottakról. A válogatás
eredményéről minden pályázónak értesítést küldünk
a jelentkezéskor megadott e-mail címen. A döntéssel
szemben fellebbezésnek helye nincs.
ZSŰRITAGOK:
DUCKI KRZYSZTOF grafikusművész, METU,
Magyar Plakát Társaság
GÁL KRISZTIÁN grafikusművész,
Magyar Plakát Társaság
PINCZEHELYI SÁNDOR képzőművész,
Magyar Plakát Társaság
RÁCMOLNÁR SÁNDOR grafikusművész, METU
TÓTH ANDREJ grafikusművész, Magyar Plakát Társaság

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK:
1. Téma kreatív megközelítése, eredetisége
2. A használt vizuális kommunikációs nyelvezet
hatásossága
3. Technikai megvalósítás színvonala
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
A pályamunkákat digitálisan kell beadni. Az analóg
technikával készített munkákat is digitalizálva,
szkennelve vagy fotózva, nyomdai minőségben
szükséges reprodukálni. A pályázat bírálati része
anonim, a pályázók munkáit kóddal látjuk el,
a zsűri a kóddal ellátott pályamunkákat értékeli,
ezért kérjük, ne szignózzák azokat! A fájlokat a
következőképpen nevezzék el: vezetéknév_keresztnév_
kategória_sorszám (például: Kiss_Anna_plakat_01
vagy Kiss_Anna_illusztracio_01). A pályamunkákat
és az adatlapokat a metu.hu/taplaleklanc weboldal
PÁLYÁZOK menüpontjában kell feltölteni. Egy alkotó
legfeljebb 5 pályamunkát nyújthat be, abban az esetben
is, ha sorozatokkal pályázik. A zsűrinek jogában áll
a sorozatot megbontani.
PLAKÁT:
Az ebben a kategóriában beadott művek lehetnek
autonóm plakátok és / vagy infografikai poszterek.
Technika: tetszőleges analóg vagy digitális technika,
vagy ezek ötvözésével készített munka.
A beadott munkák formai követelményei:
- mérete egységesen: 50x70 cm vagy 70x100 cm
- minimális-maximális felbontás: 150-300 dpi
- színmód: CMYK
- maximális fájlméret: 10 Mbyte
- fájlformátum: PDF
- fájl elnevezése: vezetéknév_keresztnév_kategória_
sorszám (például: Kiss_Anna_plakat_01)
ILLUSZTRÁCIÓ:
Kérjük, hogy a pályamunkákat digitális formában
töltsék fel abban az esetben is, ha egyedi (rajz, aquarell,
vegyes technika, montázs, kollázs) vagy sokszorosított
grafikai (rézkarc, litográfia, linó-, fametszet, szitanyomat)
technikával készült alkotással pályáznak.
A beadott munkák formai követelményei:
- mérete: minimum 21x 29,7 cm, maximum 70x100 cm
- minimális-maximális felbontás: 150-300 dpi
- színmód: CMYK
- maximális fájlméret: 10 Mbyte
- fájlformátum: PDF
- fájl elnevezése: vezetéknév_keresztnév_kategória_
sorszám (például: Kiss_Anna_illusztracio_01)

A PÁLYÁZAT BEADÁSA:
Kérjük, az alábbi dokumentumokat feltölteni
a metu.hu/taplaleklanc weboldal PÁLYÁZOK
menüpontjába:
- a pályamunka/kák digitalizált változatát
- a pályázati adatlapot
Minden beküldött pályamunka esetében külön
adatlapot kell kitölteni, sorozat esetén elegendő
egy adatlap kitöltése (a sorozat jelzésével).
A beérkezésről visszaigazoló e-mailt küldünk.
Amennyiben ez nem érkezik meg, kérjük,
vegye fel a pályázat kiírójával a kapcsolatot
a taplaleklanc@metropolitan.hu e-mail címen.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
A pályázat weboldala: metu.hu/taplaleklanc
A weboldalról a pályázáshoz szükséges adatlap
letölthető, valamint a PÁLYÁZOK menüpont alatt
feltölthetők a pályamunkák és a kitöltött adatlapok.
A pályázattal kapcsolatban a következő e-mail címen
kérhető információ: taplaleklanc@metropolitan.hu
A kiállításra beválogatott művek kinyomtatását a Kiíró
vállalja magára. A pályázat a szakmai zsűri döntéséig
indokolás nélkül visszavonható.
A pályázaton kizárólag saját munkával lehet részt venni, amelyek
más pályázatokon vagy nyomtatásban még nem jelentek meg.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a gyűlöletkeltésre
alkalmas, közerkölcsöt sértő plakát beküldőjét kizárja
a versenyből. A pályázó tudomásul veszi, és hozzájárulását adja,
hogy a pályázat kiírója határozatlan időre szólóan a beküldött
munkákat az alkotó megnevezésével ellenszolgáltatás nélkül
megjelenítheti weboldalán, nyomtatott kiadványaiban és egyéb
más felületeken, illetve budapesti kiállítóhelyeken.
A pályázatra való jelentkezéssel az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint
a pályázó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy
a Budapesti Metropolitan Egyetemmel közölt személyes adatait
az Egyetem a pályázat lebonyolítása érdekében kezelje.
A pályázati anyag nem tartalmazhat más személy részére szerzői
jogi oltalom alá eső művet, illetve egyébként jogszabályba ütköző
tartalmakat.

A pályázat kiírójának székhelye:
Budapesti Metropolitan Egyetem,
1148 Budapest, Nagy Lajos király újta 1-9.
Nyilvántartási szám: FI33842

