
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kézművesipari Szakgimnáziuma 

pályázatot ír ki a  

2018/2019. tanévi Nemesfény Kiállításon való részvételre 

 

A pályázat célja: 

Iskolánk a hagyományait megtartva ebben a tanévben ismét lehetőséget biztosít 

minden szakképzésben résztvevő tanulójának, hogy a NEMESFÉNY KIÁLLÍTÁS 

megrendezése alkalmával bemutasson olyan tárgyakat, alkotásokat, amelyeket a 

gyakorlati foglalkozásokon készített.  
 

A Nemesfény kiállítás 2019. május 8 -16 között lesz megtekinthető a 

Duna Palota Falk Miksa termében 

1051 Budapest  Zrínyi u. 5. 
 

Kik nyújthatnak be pályázatot? 

Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő valamennyi fotográfus és fotótermék 

kereskedő valamint ötvös és aranyműves, ezüstműves, vésnök tanuló.  
 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 
 

Az ötvös és aranyműves, ezüstműves, vésnök  

tárgyakat 2019. május 3. péntek 12.00-ig Marosi László gyakorlati oktatónak kell 

átadni. A tárgyak visszajuttatásának módjáról külön tájékoztatást adunk. 
 

A fotográfus 

képeket 2019. április 26. péntek 12.00-ig Dávid Zsolt gyakorlati oktatónak kell 

átadni. A képek visszajuttatásának módjáról külön tájékoztatást adunk. 
 

A kiállításra szánt képek mérete 18 x 24 cm, illetve a hosszabbik oldal maximum 24 

cm lehet. A négyzetes képeket egységesen 18 x 18 cm-es méretben kérjük beadni. 

Egy pályázó maximum 4 db fotóval pályázhat. 
 

Pályázati anyagok jelölése: 

A pályázati anyagot kísérő adatlappal kell ellátni. Az adatlapot elektronikusan kell 

kitölteni és nyomtatva, aláírva mellékelni a pályázati anyaghoz. Ezen fel kell 

tüntetni: 

- a tanuló nevét 

- osztályát 

- a mű címét  

- a szakoktató nevét.  



 

A benyújtott pályázatok értékelése: 

A kiállított tárgyakat az iskolától független szakmai zsűri bírálja el. A helyezettek 

jutalmait a kiállítás megnyitóján – 2019. május 8-án – adjuk át. 

 

A Nemesfény kiállítás megnyitója  

2019. május 8. szerda, 10.00 óra  

Duna Palota Falk Miksa terem 

1051 Budapest  Zrínyi u. 5. 

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Must Gabriella 

igazgatóhelyettes, Kovács Tünde igazgató nyújt további felvilágosítást.  
 
 
 
Budapest, 2019. március 11. 
 
 

          Kovács Tünde 
 s.k 

 
 

Melléklet 

Pályázati adatlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pályázati adatlap 

 

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kézművesipari Szakgimnáziuma  

2018/2019. tanévi Nemesfény Kiállításon való részvételhez 

 

 

 

A tanuló 

neve  

osztály  

a mű címe  

A szakoktató 

neve  

 

 

Az iskola tölti ki! 

A pályázati anyag leadásának időpontja 2019.  

A pályázati anyag átvevőjének aláírása  

Kategória, amelybe a tanuló a pályázatát 

benyújtja 

ötvös               □ 

fotográfus        □ 

 

 

………………………………………………… 

a pályázó aláírása 


