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Színezd újra! Alkotói Napok 2018. 

 JELENTKEZÉSI LAP

Van még jó néhány gyalogos aluljárónk, ami csak arra vár, hogy gondos alkotók színessé 

varázsolják! 

A tavalyi sikeres pályázat folytatásaként idén is várjuk egyéni alkotók vagy legfeljebb 15 fős 

alkotói csapatok jelentkezését.  

Arra hívunk minden 12 és 100+ év közötti személyt, hogy egyéni alkotóként vagy 

csapattagként készítsen pályaművet a kijelölt aluljárók festésére. Pályázhatnak természetes 

személyek egyedileg vagy csoportosan, de oktatási intézmények és civil szervezetek 

legfeljebb 15 fős csapatai is. A pályázat benyújtásakor a 18. életévét még be nem töltött 

egyéni pályázók és csapattagok esetén szülői hozzájárulást kérünk.  

A pályázat nyilvános, az alkotások kivitelezése minden esetben sajtónyilvános esemény. A 

pályamű és a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap valamint a hiánytalanul kitöltött 

felhasználási és adatkezelési hozzájáruló, elfogadó nyilatkozat benyújtásával a pályázók és 

törvényes képviselőik hozzájárulnak a pályázat lebonyolításához szükséges személyes 

adataik kezeléséhez. 

A pályázati téma szabadon választható. Lehet természet, épített környezet, vasúttal 

kapcsolatos téma, de örülnénk szépen megtervezett geometriai vagy természeti formáknak 

is. A pályaműveket A4-es, fekvő formátumú lapon a kitöltött jelentkezési lappal együtt kell 

elektronikus levélben megküldeni.  

A jelentkezési lapot számítógéppel vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. A 18 

éven aluli egyéni vagy csapattag pályázóknak a mellékelt szülői nyilatkozatot is be kell 

mutatniuk. A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot és a hiánytalanul kitöltött felhasználási és 

adatkezelési hozzájáruló, elfogadó nyilatkozatot csak nagykorú személy írhatja alá. Fontos, 

hogy a jelentkezési lap és felhasználási és adatkezelési nyilatkozat hiányosan történő 

kitöltése vagy aláírás nélkül érvénytelen.  

A beérkező terveket elbíráljuk, és az általunk legjobbaknak ítélt alkotóknak megadjuk a 

lehetőséget, hogy teljesen legálisan kifessék egy-egy aluljárónkat. Nem graffitit 

szeretnénk, hanem olyan falfestményeket, amelyek kellemesebbé teszik a környezetet. 

A pályázók legfeljebb két pályaművel jelentkezhetnek. A kijelölt helyszínek közül érdemes a 

pályázó által legkönnyebben elérhetőt választani, mert az odautazás költségeit nem tudjuk 

vállalni, de a festéket és eszközöket erre vonatkozó igény esetén mi biztosítjuk (Jelentkezési 

lapot ez esetben ennek megfelelően kitöltendő).  

A pályázatokat e-mailen várjuk az aluljarofestes@mav.hu címre.  

 

A pályaművek beérkezési határideje:  

2018. szeptember 26. 24.00 óra 
A pályázattal kapcsolatban további információ és  

az adatvédelmi nyilatkozat megtalálható a pályázati kiírásban: 
www.mavcsoport.hu/aluljarofestes   

 

mailto:aluljarofestes@mav.hu
http://www.mavcsoport.hu/aluljarofestes


 

 ADATOK
Egyéni jelentkező neve/csapat 
elnevezése: 

 

Csoport esetén a csapatkapitány 
neve: 

 

Telefonszám, e-mail cím:  

Az egyéni jelentkező vagy bármely 
csapattag kiskorú?1 (A megfelelő 
aláhúzandó) 

igen nem 

Pályamű címe, készítés dátuma (év, 
hónap, nap): 

 

Választható aluljárók 

(x-szel jelölendő, csak egy választható): 

Budapest Mexikói út   

Bicske  

Mende  

Pilis  

Vác-Alsóváros  

Vecsés  

A pályamű tervezett témája és mérete 
m2-ben 

(A festmény lehet kisebb, mint a 
pályázati kiírásban szereplő falfelület) 

 

Festéket, ecsetet igényel? igen nem 

Alulírott kijelentem, hogy a www.mavcsoport.hu/aluljarofestes internetes oldalon is elérhető pályázati 
kiírásban leírt feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot elolvastam, az abban 
foglaltakat elfogadom. 

Kelt: …………………………………….. 

 

                                                           
1 18 év alatti pályázó jelentkezése esetén a jelentkezési lapot a törvényes képviselőnek is alá kell írnia és a törvényes képviselői 

nyilatkozatot is mellékelni kell. További információ a pályázati kiírásban. 

…………………………………………………. 

egyéni jelentkező vagy csapatkapitány aláírása 

 

 
…………………………………………………………….. 

törvényes képviselő  
(18. év alatti pályázó esetén kötelezendően 

kitöltendő/aláírandó) 


