
Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány  
„ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT” C. KIÁLLÍTÁS 

JELENTKEZÉSI LAP egyéni jelentkezők számára 
KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI 

Jelentkező neve 
 

 

Művészeti ág  Képzőművész       Iparművész       Népművész        Népi iparművész 

Hivatásos művész    Igen                            Nem 

Elért szakmai cím (ha van, kérjük 
beírni) 

 

Lakcím (ország, ir.szám, település, 
közterület, házszám)        

 

Telefon                                                                                              Mobil:                           Vezetékes: 

E-mail cím (csak működő, 
rendszeresen használt e-mail címet 
kérünk megadni!) 

 

JELENTKEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, INFORMÁCIÓK 
Olyan határon túli magyar képző-, ipar- és népművészek, népi iparművészek kiállításra kész alkotásait várjuk, 
akik az „Ég és föld között” keresztény témájú műve(ke)t hoznak létre. Akik az ősi magyar díszítőművészet néprajzi 
motívumkincséből merítve, annak forma-, szín- és tárgyi világából ihletődve, azt felhasználva, alkotásaikban a magyar 
hagyományokat és népszokásokat követik, valamint olyan alkotók műveit is, akik a magyar hagyományokat napjaink 
igényeivel ötvözve, „újra álmodott” műveket hoznak létre, de minden esetben elvárt az „Ég és föld között” keresztény 
tematika. A beérkezett művek válogatásából kiállítást rendezünk Székesfehérvárott, Budapesten, Pécsett, 
Debrecenben, Nyíregyházán. A rendező fenntartja a jogot a kiállítás helyszíneinek és időpontjainak 
megváltoztatására. A rendező az alkotásokat a vándoroltatás során a tőle elvárható gondossággal kezeli, azonban a szállításból eredő 
esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A pályázatra egy szerző által beküldhető alkotások száma: legfeljebb 2 (kettő). Festmények, akvarellek, grafikák, 
faliszőttesek, kárpitok… mérete max. 50x70 cm. Keretezve, függesztési megoldással ellátva. A szobrok mérete max. 1 
méter magas és 50 cm széles lehet. A pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy új alkotást nevezzen az 
alkotó, ám a rendező előnyben részesíti az eddig még be nem mutatott, illetve jelen felhívás inspirálta műveket. 
A nevezés díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt nevezési lap és az alkotás(ok) egyidejű beküldésével érvényes.  
A kitöltött, aláírt nevezési lapot és az alkotásokat postán 2019. november 29-ig a KÁMME Alapítvány címére 
(1016 Budapest Aladár u. 17) várjuk. Személyes leadás egyeztetése a kamme.alapitvany@gmail.com email címen 
vagy a +36-1-328-0165 telefonszámon. A nevezés csak a határidőig megérkezett alkotás(ok) és nevezési lap 
esetén érvényes. 
A pályázó a pályázata és a nevezési lap beküldésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő 
feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. 
A pályázók pályaműve(i)k beküldésével nyilatkoznak arról, hogy a beküldött pályamű(vek) egyedüli és kizárólagos szerzője 
a pályázó, továbbá azok nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott alkotások mégis 
megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény 
tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a KÁMME-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól 
mentesíteni. 
A pályázók a pályaműve(i)k és az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendező a beküldött 
pályaműve(ke)t térítésmentesen, szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül, 
nevük feltüntetésével: 

 a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa; 

 a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekttel és a kiállítással kapcsolatos on-line és 
nyomtatott publikációkban felhasználja az alkotásokról a KÁMME által készített fotót; 

 a pályázat és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt online és nyomtatott archívumában megőrizze 
az alkotásokról a KÁMME által készített fotót; 

 nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján az alkotásokról a KÁMME által készített fotót; 

 a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt katalógusába, kiadványába beválogassa és 
ott publikálja az alkotásokról a KÁMME által készített fotót; 

  a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt elszámolásában, szakmai beszámolójában 
megjelentesse az alkotásokról a KÁMME által készített fotót. 

NYILATKOZAT 
Alulírott nyilatkozom, hogy a beadott alkotások a saját tulajdonomat képezik.  

A felhívást, a részvétel feltételeit ismerem, és azokat, valamint a zsűri döntését tudomásul veszem és elfogadom. 
  

________________________________ 
jelentkező aláírása 
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Pályázó neve: 

 

 

 

1. sz. pályamű 

címe: 

 

 

Méretei:  

 

Anyaga: 

 

Hol és mikor készült:  

 

 

 

2. sz. pályamű 

címe: 

 

 

Méretei:  

 

Anyaga: 

 

Hol és mikor készült:  

 

 

 

 
 


