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POP-UP PLASZTIKA PAPÍRBÓL 
Kreatív verseny pályázati kiírása 

 
 
A pályázat szervezője: Magyarországi Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetsége, (székhely: 1064 
Budapest, Rózsa u. 46. E-mail: dsz@dekorszovetseg.hu) továbbiakban Szervező. 
 
A pályázat leírása: a verseny célja olyan papírplasztika létrehozása, amely egy darab lapból csak 
vágással hajtással készült, ragasztás nélkül. A plasztika, a kiemelkedő alakzat egy hajtással 
összehajtható.  
 
A verseny helyszíne: a Pop-up Plasztika Papírból verseny pályamunkái a Sign Expo 2019 
szakkiállításon lesznek kiállítva 2019. április 9–11.-ig. (www.signexpo.hu) A díjátadó időpontjáról a 
regisztráció után értesítjük a Pályázókat. 
 
A pályamunkával szemben elvárt követelmények: 

o Összehajtott állapotban nem „lóghat ki” az alakzat semmilyen része. 
o A plasztika kihajtott állapota 90 fokos vagy 180 fokos lehet. 
o Csak fehér papírból készülhet. 
o Mérete: összehajtva maximum A/4-es lehet. 
o A pályamunka sötét alátét lapra rögzíthető. 
o A pályamunka hátoldalán legyen feltüntetve a pályázó neve. 

 
A pályázaton való részvétel személyi feltételei: a Pályázaton részt vehet minden cselekvőképes felnőtt 
korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A kiskorú természetes személyek 
részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges. 
A Pályázatból ki vannak zárva a verseny szervezői, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
Részvételi kategóriák:  
Diák-01 - Junior diák, azaz középfokú tanulmányokat folytató tanuló, maximum 22 éves korig. 

http://www.signexpo.hu/
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Diák-02 - Felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló. 
Kategória-03 - Nem diák. 
  
Válaszható témák: 
„A” téma: betű, betű csoport, felirat, sign 
„B” téma: szabadon választott plasztikus kompozíció 
 
Egy versenyző több pályamunkát is beadhat, de csak egy alkotása (a legjobb) kaphat díjat. 
 
A jelentkezés módja: 
A versenyre való részvételhez regisztráció szükséges, mely kizárólag e-mailen lehetséges.  
A verseny regisztrációs e-mail címe: dekorkiallitas@gmail.com 
Regisztráció határideje: 2019. 02. 25. 
 
A regisztrációhoz az alábbiakat kérjük megadni:  
 

A pályázó/versenyző neve:  
Születési adatai (évszám, hó, nap):   
Végzettsége:   
Elérhetősége (e-mail és telefonszám):  
A versenyző kategóriája:  
A versenyző választott témája:  
A versenyző nyilatkozata: 
A jelen pályázati szabályzatot elfogadom, és  
kijelentem, hogy a pályamű teljes mértékben a 
saját munkám, ahhoz más szerző munkáját nem 
használtam fel. 

Igen, a versenyszabályzatot elfogadom, és 
kijelentem, hogy a pályamű a saját munkám. 

 
A pályamunkák személyes leadása: 2019. április 8.-án 12:00 – 18:00 óra között a BOK csarnokban. 
(A regisztrált versenyzőket külön értesítjük a leadással kapcsolatban.) 
 
A nyertesek értesítése: 
A Szervező a nyertesek nevét 2019. április 11-én a Dekorszövetség Facebook oldalán, illetve a saját 
honlapján teszi közzé. A nyereményeket a Sign Expo szakkiállításon megszervezett díjátadón adjuk át. 
Amennyiben a Pályázó nem tud jelen lenni, a nyertes Pályázó ezt követően veheti fel a kapcsolatot 
Szervező ügyfélszolgálatával a nyeremények átvételének egyeztetése céljából. A fel nem vett díjakat a 
megbeszélt időpontot követően nem őrizzük meg. 
 
A beérkezett pályaművekhez kapcsolódó szerzői jogokról: 
Pályázó a jelentkezésével kijelenti, hogy a pályamű a kizárólagos szellemi alkotása. 
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azokat a pályaműveket a pályázatból kizárja, amelyek nem 
felelnek meg a kiírásban közzétett technikai és tartalmi feltételeknek.  
A pályaműnek teljes mértékben a pályázó munkájának kell lennie, a pályázó ahhoz más szerző 
munkáját nem használhatja fel. 
A Pályázó hozzájárul, hogy Szervező a pályaműről készült fényképeket az interneten és saját 
kommunikációs felületein közzé tegye. 
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A zsűri értékelési szempontjai:  
Zsűri a nyertesek kiválasztása céljából, az alábbi szempontok szerint, szubjektív véleménye alapján 
értékeli a Pályázó által készített pályaművet: 
 

o precizitás 
o tisztaság 
o kreativitás 
o megvalósítás 
o ötletesség 
o látványosság 
o művészi megoldások 
o egyediség 

 
A verseny díjai: a Sign Expo kiállítói, támogatói és a Dekorszövetség felajánlásai. 
 
A pályamunkák visszaadása: 2019.04.11.-én 16:00-18:00 óra között a BOK csarnok/Dekorszövetség 
standján lesz lehetőség a beadott pályamunkák visszaadására. 
 
Adatkezelés: 
A Pályázó a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Pályázat 
lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés 
jogalapja a Pályázó önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Pályázatra történő jelentkezésével adja meg. 
A Pályázat során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Pályázat 
lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Pályázó, illetőleg törvényes 
képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes 
adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését. Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályázaton nyer, 
úgy a nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező Facebook oldalán és internetes oldalán 
(www.dekorszovetseg.hu) a Szervező munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően közzé tegyék.  
A résztvevők a jelen Pályázaton való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:  
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, 
vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára;  
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertes nevét 
és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló 
anyagokban. 
 
Budapest, 2019. 01. 25. 

 
 

 
 


