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 „A művészet Nemes-IT” 
Grafikai nap 

RÉSZVÉTELI és PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA 
 
A grafikai nap a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és 
Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma kezdeményezése. Célunk a diákok körében a rajzolás, 
fotózás szeretetének erősítése, a művészet ezen ágának népszerűsítése, a tehetségek felfedezése. A 
pályázati műveket helyi kiállításon, az iskola facebook oldalán, weboldalán és a BSZC oldalain is 
megjelentetjük. 
 

I. Szervező: Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: 
grafikapályázat) szervezője a BSZC Nemes Tihamér Gépészeti és Számítástechnikai 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma (5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7. továbbiakban 
Szervező.  

II. A Grafikai pályázat időtartama:  
1. Kezdőnap: 2018. november 09. 
2. Zárónap: 2019. február 26. 
3. Kiállítás várható időpontja: 2019. február 26-tól – március 8-ig. 
4. Eredményhirdetés és a kiállítás megnyitója: 2019. február 26. 13:10. 
5. A kiállítás megtekinthető 2019. február 26-tól – március 8-ig munkanapokon, 8:00-

16:00 között az aulában, interneten folyamatosan. 
 

A benyújtott pályázati művek több helyszínen is megjelenő kiállítást alkotnak majd – 
egyebek mellett – a beküldött pályamunkák felhasználásra kerülhetnek az iskola, valamint 
a fenntartó Facebook oldalán és honlapján (www.nemesgszi.hu, www.bszc.hu). 

III. A Grafikai pályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó): A Grafikai pályázaton a Szervező 
diákjai nevezhetnek. 

IV. A Grafikai pályázaton való részvétel feltételei: 
1. A Grafikai pályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs. 
2. A Pályázónak a nemesgszi@bszc.hu e-mail címre kell elküldenie nevét, osztályát, e-

mail címét, a grafikáit/fotóit és ezek címét, rövid leírását legkésőbb 2019. február 19. 
12:00 óráig. 

3. A jelentkezési e-mailben a Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul a Grafikai 
pályázat keretében beküldött pályamunkák a BSZC promóciós anyagain és honlapján 
időbeli korlátozás nélküli, térítésmentes felhasználásához. (Az e-mail elküldésével, a 
képek leadásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött pályaművek 
felhasználásra kerülhetnek az iskola és a kollégium, valamint a fenntartó Facebook 
oldalán és esetlegesen honlapján (www.nemesgszi.hu, www.bszc.hu), kiadványaiban, 
vagy a szervezet tagjainak honlapján). Maga a jelentkezési e-mail egyben a pályázati 
feltételek elfogadását is jelenti! 

4. A Grafikai pályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet 
felhasználni. 
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5. Versenyezni lehet a következőkkel: 

- Gésziskeret kategória 
Készíts képszerkesztővel és jeligésen küldd el, egy saját stílusodnak megfelelő, 
természetes anyagnak ható és Nemes-Gészi szöveget tartalmazó keretet, amit 
fotókeretnek lehet majd felhasználni. 
Szavazás: az iskola diákjai fotóikat a választott keretbe téve küldik el. 

- Érdekes kategória  
Saját készítésű fényképek és/vagy azok digitális manipulációval új értelmet 
kapott változatai.  
Szavazás like segítségével. 

- Mesterséges kategória  
Grafikai programmal létrehozott 2D, 3D rajzok 
Szavazás like segítségével. 

- Szabadkézzel kategória 
Hagyományos rajzeszközökkel előállított és kiállításra beadott alkotások. 
A zsűri bírálata lesz meghatározó. 

 
V. A Pályaművek elbírálása:  

1. A Pályaművek kategóriánként a kiírás szerint az Iskola (Békéscsabai SZC Nemes 
Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma) 
Facebook oldalán jelennek meg, ott bármely Facebook felhasználó értékelheti 
„kedvelésével”, lájkolással a 2019. február 19. és 2019. február 26. 12:00 közötti 
időszakban. A Facebookon kapott kedvelések 50%-ban, a zsűri döntése 50%-ban 
befolyásolja a végeredményt. A szakmai zsűri a Facebook-os szavazást követően 2019. 
február 26-ig kihirdeti az eredményeket: kategóriánként egy első, egy második és egy 
harmadik helyezettet, és az esetleges különdíjas alkotásokat. 

2. A BSZC promóciós anyagain felhasználásra kerülő pályamunkákon a Szervező jogosult 
olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, 
megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb 
digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen 
változtatások a pályamunka lényegi mondanivalóját nem befolyásolják. 

VI. A Pályaművek elbírálásának eredménye: A pályaművek közül a szervező 2019. február 26-
án délután 13:10-től eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás megnyitót tart a 
Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma aulájában. Az előhívott fotók, digitális rajzok a leadást követően a Szervező 
tulajdonát képzik, a kiállítási helyszínről a továbbiakban másik kiállítási helyszínre is 
átvihetőek. 

VII. Egyéb tudnivalók: 
1. A Pályázó az e-mailben történő jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen 

Szabályzatban szereplő feltételeket. 
2. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés 

és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Grafikai 
pályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a díjak számát, a részvételre 
jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a pályázatot a szabályzatban 
meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa. 

3. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak 
megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi és Pályázati szabályzatban 
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említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni 
igényt elutasít. 

4. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános 
bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden 
felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget 
is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a 
Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak 
minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja.  
 

VIII. Adatkezelés: 
1. A Pályázó a Grafikai pályázaton történő részvétellel kifejezett és feltétel nélküli 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve nyilvánosságra kerüljön. 
2. A Szervező a jelen Részvételi és pályázati szabályzatnak, valamint az adatvédelemre 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat 
illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja. 

  Gajda Judit, Krámer Judit 
  a Grafikai pályázat szervezői 

Békéscsaba, 2018. november 08. 


