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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Napfényes Étterem és Cukrászda képzőművészeti
pályázatára
1. A pályázat kiírója: Napfényes Étterem, Rendezvényterem és Cukrászda, 1053 Budapest,
Ferenciek tere 2.
http://www.napfenyesetterem.hu

Néhány szó a pályázat kiírójáról: A 2015-ben megnyílt második Napfényes Étterem vegán
ételeket, italokat és desszerteket kínál mindazok számára, akik egészségesebbé és
tudatosabbá szeretnék tenni táplálkozási szokásaikat, vagy egyszerűen csak szeretnének
kipróbálni egy újfajta konyhaművészetet. A vegán konyha gazdag nemzetközi és magyaros
választéka, a bőséges adagok, a kellemes hangulat és a barátságos kiszolgálás éttermünket
nem csupán a hazai, de külföldi vendégeink körében is világszerte népszerűvé tette az elmúlt
években. Fogásainkat nagy szeretettel, elhivatottsággal és szakértelemmel készítjük el – ezen
túl pedig kedves, szívélyes kiszolgálást kívánunk nyújtani egy olyan környezetben, ahol
vendégeink a finom ízek és kellemes hangulat mellett lelkileg és szellemileg is feltöltődhetnek.
Ezt a szándékunkat segítik többek közt kiadványaink, illetve különleges programjaink is,
melyeket az Étteremhez tartozó Napfényes Rendezvényterem kínál vendégeinknek. A
Napfényes Étterem minden dolgozója az egészséges életmód elkötelezett híve. Ebben a
szellemben készítjük és szolgáljuk fel ételeinket, és járulunk hozzá ahhoz, hogy vendégeink jól
érezzék magukat nálunk.
2. A pályázat: képzőművészeti alkotások készítése a Napfényes Étterem és Rendezvényterem
belső tereinek dekorációjához
A Napfényes Étterem, Rendezvényterem és Cukrászda az alábbiakban részletezett pályázatot
írja ki a Napfényes Étterem és Cukrászda 2. születésnapja alkalmából.
A pályázat kiírója minden, a pályázattal kapcsolatos aktualitást a Napfényes Étterem
honlapján: www.napfenyesetterem.hu, oldalon tesz közzé.
3. A pályázat témája: KÖZÖSSÉG, KÖZÖSSÉGI LÉT
A pályázatra olyan alkotásokat várunk, amelyek művészi formában fejezik ki a közösség,
közösségi lét fogalmát.
Gondolatébresztő:
Sokféle közösség létezik. Beszélhetünk családi, baráti, munkahelyi, vallási, sport- és még
számos különböző közösségről. Mit jelent a Te számodra a közösség? Miért lehet jó egy
közösséghez tartozni? Miben tud segíteni egy közösség, és mit adhatnak az egyének a
közösség számára?

4. A pályamű formai kritériumai:
4.1. „Festmény/rajz”:
4.1.1. Méret: minimum A4-es (210*297 mm)
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4.1.2. Papíron vagy festővásznon kézzel készített eredeti rajzokat, festményeket
várunk (víz-, akril-, olajfesték stb.).
4.1.3. A rajz szöveget nem tartalmazhat.
4.2. „Fotó technikával”:
4.2.1. Hagyományos vagy digitális technikával, számítógépes grafikával minimum A4es (210*297 mm) méretben kinyomtatva
A pályaműveket kiállításra készen (keretezve, falra akasztható formában) minimum A4
méretben, fotó esetén paszpartuzva, fekete vagy fehér karton háttérrel szükséges benyújtani.
5. Pályázati kategóriák:
5.1. Ifjúsági kategória: 16-25 év közötti pályázók,
5.2. Felnőtt kategória: 25 év feletti pályázók.

6. Pályamunkák beadásának feltételei:
6.1. A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat. A
pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szellemi
tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott
pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
6.2. Az 6.1. alatti feltétel megsértése esetén pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat
nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles
a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét visszafizetni.
6.3. Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával. A pályázatra
jelentkezhet bármilyen amatőr vagy profi alkotó, aki a 16. életévét betöltötte, a
jelentkezés nincs végzettséghez kötve.
6.4. A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai
érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet. Azt a pályaművet, amely megsérti a
jelen pont alatti feltételeket a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a
pályázatból.
6.5. Egy pályázó kategóriánként legfeljebb két pályamunkával nevezhet.
6.6. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul
kitöltött és aláírt adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő formátumban való
elküldése. Az érvénytelen, hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton. A
pályázati adatlap letölthető a www.napfenyesetterem.hu/palyazat oldalról is.
6.7. A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat
feltételeit. Fiatalkorú pályázó esetén a beküldő szülő illetve gondviselő nyilatkozik.
6.8. Beérkezési határidő: 2017. április 7., péntek 18:00 óra.
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni!
6.9. Nevezési díj: nincs

Pályamunkák beadásának gyakorlati kérdései:
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6.10. Személyes átadás:
A pályaművet, együtt a kitöltött és aláírt adatlappal becsomagolva, nem
összehajtva, a beérkezési határidő (2017. április 7.) figyelembe vételével kérjük az
alábbi címre személyesen behozni:
Napfényes Étterem 1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
Nyitvatartási idő: hétfőtől vasárnapig 12:00–22:30 óráig
A borítékra/csomagolásra kérjük jól láthatóan ráírni a pályázó nevét és hogy
„PÁLYÁZAT 2017”.
Kérjük, hogy különösen ügyeljenek a pályázati adatlap hiánytalan módon való
kitöltésére, mert ez a pályázat érvényességének egyik alapfeltétele.
6.11. A pályaművek hátoldalán is legyenek feltüntetve a következő adatok: a pályázó neve,
születési dátuma és lakcíme, mindez a pályázati adatlappal egyezően.
7. A pályaművek értékelése, zsűrizése, és díjazása:
7.1. A pályamunkákat a Napfényes Étterem által választott zsűri bírálja el.
A zsűritagok névsorát a www.napfenyesetterem.hu/palyazat honlapon tesszük közé,
2017. április 7-ét követően.
7.2. A zsűri kategóriánként 3 pályaművet díjaz.
7.2.1. I. díj: 20.000,-Ft értékű fogyasztás a Napfényes Étteremben és 2 db 2 fő részére
szóló tiszteletjegy a Rendezvényteremben 2017. folyamán tartandó
tetszőlegesen kiválasztott rendezvényére
7.2.2. II. díj: 15.000,-Ft értékű fogyasztás a Napfényes Étteremben és 1 db 2 fő
részére szóló tiszteletjegy a Rendezvényteremben 2017. folyamán tartandó
valamely rendezvényre
7.2.3. III. díj: 7.000,-Ft értékű fogyasztás a Napfényes Étteremben és 1 db 2 fő részére
szóló tiszteletjegy a Rendezvényteremben 2017. folyamán tartandó valamely
rendezvényre
7.3. A díjak járulék és adóterheit a pályázat kiírója fizeti meg.
7.4. A díjazott pályaműveken kívül is kiállításra kerülhetnek egyes pályaművek az Étterem
illetve a Rendezvényterem falára. A kiválasztott művek alkotói 1 db 2 fő részére szóló
tiszteletjegyet kapnak a Rendezvényteremben tartandó valamely rendezvényre.
7.5. A zsűri döntése jogi úton nem támadható.
7.6. A pályázat nyilvános eredményhirdetése: 2017. április 22.
.
7.7. A díjazott pályaműveket és a nyertesek névsorát az eredményhirdetést követően az
Étterem honlapján is közzétesszük.
7.8. A díjakat – amennyiben a díjazott személyesen nem jelenik meg, vagy
meghatalmazottja útján nem képviselteti magát a díjátadáson – postai úton küldjük
ki.
8. Szerzői és felhasználói jogok
8.1. Pályázó a pályázat beadásával és a pályázati adatlap aláírásával egyúttal korlátlan és
visszavonhatatlan felhasználási jogot ad a pályázat kiírójának a pályaműre az alábbiak
szerint:
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8.2. A pályázat kiírója jogosult a pályaművek felhasználására a Napfényes Étterem,
Rendezvényterem belső tereinek dekorálására.
8.3. A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője, jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára
kiállítás keretében, továbbá a Napfényes Étterem és Rendezvényterem
tevékenységéhez kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám
keretében.
8.4. A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült
reprodukciót nyomtatott, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint
megjelentesse.
8.5. Pályázó a 8.2-8.4 alatt felsorolt esetekben sem a pályázat időtartama alatt, sem azt
követően semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
8.6. A pályázatra benevezett pályaművek további, harmadik fél általi, nonprofit jellegű
felhasználása a pályázó értesítése, beleegyezése mellett történhet.
8.7. A pályaművek harmadik fél általi, nem nonprofit felhasználásáról a pályázó és a
pályázat kiírója külön megállapodást köthetnek egymással, melyben az esetleges
díjazást is szabályozzák.
9. Egyéb rendelkezések:
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

A pályázók által megadott személyes adatokat a pályázat kiírója adatbázisában
regisztrálja, azokat – a név kivételével – harmadik személynek csak a pályázó külön
beleegyezésével adhatja ki.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát
– a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.
Az eredeti műveket a pályázat kiírójának nem áll módjában visszajuttatni.
A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
További információ az alább címen kérhető: program@napfenyesetterem.hu
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