Fidelitas
Pályázati felhívás
Alkosd újra a történelmet! - 2019
A pályázat elnevezése, célja
A világon egyre több street art akció indul annak érdekében, hogy az elhagyatott
épületek, vasúti kerítések, falak felületein a fiatal művészek egy adott témakörben
alkothassanak. Hasonló kezdeményezésnek köszönhetően több tűzfal szépült és újult
már meg Budapest belső kerületeiben. Természetesen célja a pályázatunknak, hogy
ezáltal a közvéleményt is formálhassuk és felhívjuk a figyelmet a magyar
történelmünkre és nagyjainkra. A történelmi témák fontos szerepe, hogy erősítsék a
fiatalok nemzettudatát és elhivatottságukat a hazájuk iránt. A választható történelmi
témák a következők lennének:
• Honfoglalás
• Árpád-házi királyok
• Nándorfehérvári diadal
• Buda visszavétele
• Márciusi ifjak
• Dicsőséges Tavaszi hadjárat
• Észak – Erdély vasútvonal
• Az első magyar vasútvonal átadása
Célcsoport
Alkotni vágyó egyének és csoportok jelentkezését várjuk 14 évestől (a pályázat
benyújtásakor a 14. életévét betöltötte) 35 éves korig. A pályázatra egyénileg, vagy
legfeljebb 3 fős csoportokban lehet jelentkezni.
Terület kijelölés
A nyertes pályaművet az alkotó(k) Budapest, Kerepesi úti vasúti kerítés felületére
festheti(k) fel.

Anyagbiztosítás
A falfestmények elkészítéséhez a festéket (8-10 szín: piros, sárga, kék, zöld, rózsaszín,
szürke, arany, ezüst, fekete, fehér) és a festéshez használt alapeszközöket a Fidelitas
biztosítja. Ha további színt szeretnének használni az alkotók, a Bázis Store-ban
lehetőségük lesz kedvezményesen megvásárolni.
A pályázat kiírója és lebonyolítója
A pályázat kiírója és lebonyolítója a Fidelitas 1062 Budapest Lendvay utca 28.
A pályázat meghirdetése
A pályázat nyilvános. A Fidelitas hivatalos honlapján (www.fidelitas.hu) és
sajtóközlemény útján, valamint online kommunikációs rendszerében is közzé teszi a
pályázati felhívást.
A pályázatra jelentkezés módja
A megvalósítandó falfestmény méretezett látványtervét a hiánytalanul kitöltött
jelentkezési lappal és adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozattal kell
benyújtani. 18 éven aluli egyéni jelentkező vagy csapattag esetén mellékelni kell a
törvényes képviselő (szülő) pályázati részvételhez hozzájáruló nyilatkozatát.
Minden pályázó (csapat és egyéni) kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával
pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen. A pályamunka
beadásával a pályázók kijelentik, hogy a benyújtott pályamű saját alkotásuk, egyben
felelősséget vállalnak azért, hogy a benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői
jogát. A pályázatra csak olyan alkotást lehet benevezni, amely más, hasonló jellegű
pályázaton még nem szerepelt.
A látványterv elektronikus beküldésének feltételei:
•
•
•
•
•

színes
digitalizált formátum
elfogadott formátumok: jpeg, png, pdf, tiff
minimum 300 dpi felbontású
minimum 1024*768 pixel

A pályázat menete, a beérkezett pályaművek értékelése, megvalósítása
A pályázat (látványterv, és a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, adatkezelési és
felhasználási hozzájáruló nyilatkozat, törvényes képviselői nyilatkozat) beküldésének
határideje: 2019. május 20. 24.00 óra. Pályázni legfeljebb kettő darab látványtervvel
lehet. A látványtervet kérjük elkészíteni és a kitöltött jelentkezési lappal együtt
digitalizált változatban az falfestes@fidelitas.hu oldalra feltölteni.
A beérkezett pályázatok értékelése
A beérkezett pályázatokat a Fidelitas megbízásából egy 3 tagú szakmai zsűri díjazná.
A beérkezési határidő utáni 7 napon belül a zsűri értékeli a benyújtott pályaműveket.
A zsűri a leadott pályázatok között rangsort állít fel. A rangsorban szereplő művek
megvalósítását pályázat kiírója a rendelkezésre álló falfelület függvényében biztosítja.
A Fidelitas az értékelést követő 3 napon belül elektronikus levél útján értesíti a
pályázókat az értékelés eredményéről és a megvalósítás engedélyezéséről.
Megvalósítási szakasz
A kiválasztott pályaművek alkotói meghatározott napon valósíthatják meg előzetesen
benyújtott és engedélyezett tervüket. A falfestést 2019. május 31-én, 10:00- tól 19:00ig végezhetik el a kijelölt területen.
A pályázat díjazása
A legjobb 3 pályamű alkotója külön jutalomban is részesül:
• I. helyezett: 50.000 Ft, illetve 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány a Bázis Store-ban
• II. helyezett: 35.000 Ft, illetve 35.000 Ft értékű vásárlási utalvány a Bázis Store-ban
• III. helyezett: 15.000 Ft, illetve 15.000 Ft értékű vásárlási utalvány a Bázis Store-ban

