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A Szőlőfürt - 22. Kerületi Vállalkozó Anyukák Szövetsége 

meghirdeti a 

„A szőlőfürt meg a többiek" 

Kreatív pályázatát 

XXII. kerületi  óvódások, iskolások és felnőttek részére. 

 

2018. június 21-én lesz 1 éve, hogy átadták a Budafoki Szomszédok Piaca előtt Csobán 
András: „A szőlőfürt meg a többiek" című szoboregyüttesét. Örömmel tölt el bennünket, 
hogy nagyon sokan megszerettétek, összegyűltök, megpihentek, kicsik és nagyok együtt 
beszélgetnek, játszanak, és fotókat készítenek a gyümölcsök társaságában.  

 

Az 1 éves évforduló alkalmából szeretnénk, ha bármilyen művészeti vagy kreatív 
technika felhasználásával megörökítenétek a szoboregyüttest vagy a kedvenc 

pillanatotokat, ami a szoborhoz köthető.  

 
Milyen technikát használhatsz?  

 Fantáziád szárnyaljon szabadon!  

 

Választhatsz a grafika, a festészet széles tárházából, dolgozhatsz fára, papírra, textilre, 
porcelánra, hungarocellre, műanyagra, készíthetsz makettet, dolgozhatsz agyaggal, 

gipsszel, gyurmával, készíthetsz ékszert… 

 
Legyen bármilyen anyag vagy technika, a pályázati téma: „A szőlőfürt meg a többiek" 

jelenjen meg alkotásodban! 

 

A.)  

Kategóriák, amiben indulhatsz (I-VII. kategória mellett választhatod másodiknak a 
fotós kategóriát):  

 I. kategória Ovis korcsoport 

 II. kategória 1-4 osztályos tanuló 

 III. kategória 5-8 osztályos tanuló 

 IV. kategória 9-12 osztályos tanuló 

 V. kategória 18 év- felnőtt (Anyukák, apukák, nagyszülők munkáit is várjuk!) 

 VI. kategória Csoportos ovis 

 VII. kategória Csoportos alsó tagozatos tanulók  

 VIII. kategória Fotó és szelfi 0-99 év 
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B.)  

Kérjük, hogy minden alkotáson tüntesd fel az alábbi információkat: 

1, Neved, kategória, amiben indulsz, alkotásod címe, email címed, telefonszámod 

2,  Kiskorú esetén szülő elérhetősége: név, email cím, telefonszám 

3, Ha a pályázaton a csoportos kategóriában iskolai keretek között indultál, kérlek, add 
meg a felkészítő óvónéni/pedagógus, óvoda/iskola nevét, telefonszámát és email címét 
is. 

 
 

C.)  

Alkotás beküldése: 

Az alkotásodat fotózd le vagy szkenneld be és kérlek, küldd el nekünk (300 dpi 
felbontásban, jpg formátumban) az alábbi e-mail címre: 
22.keruletikreativpalyazat@gmail.com 

 
 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. MÁJUS 31. 

 

D.) 

 A nyertesek díjainak átadása, bemutatása: 

 

2018. június 21.  

Budafok-Tétény Kerület Napja 

 

Helyszín: 1221 Budapest, Játék utca 8. (a Budafoki Szomszédok Piaca előtti tér), a 
szobor szomszédságában.  

 
A pályázati kategóriák egyéni számai esetén az 1-5 helyezetteket, csoportos 
kategóriáknál pedig az 1-3 helyezetteket telefonon és emailben is kiértesítjük a 
rendezvény előtt minimum 1 héttel. 
Ezúton szeretnénk kérni, hogy a díjazottak (egyéni 1-5 helyezés és a csoportos 1-3 
helyezés) képviseljék magukat 2018. június 21-én a Kerület Napján, hogy 
nyereményeiket átvegyék! 

 
A pályamunkákat a kreatív pályázat Facebook oldalán a XXII. kerületi Kreatív 
Pályázat 2018 oldalon (elérési útvonal: https://www.facebook.com/kreativpalyazat22/ ) 

folyamatosan közzétesszük. A pályamunkák a rendezvény ideje alatt is megtekinthetőek 
lesznek, a legjobb 24 művet pedig kiállítjuk.  
Kérjük, az eredeti alkotásokat ennek érdekében őrizzétek meg, vagy a kiállítás, vagy a 
jobb minőségű felvétel készítése miatt. 
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 E.)  

Hogyan történik a pályamunkák értékelése?  

Az értékelés kategóriánként történik. A zsűri elnöke Csobán András a szobor 
készítője, zsűri tagok a 12 helyi vállalkozó anyuka, akik a pályázatot összeállították. A 

zsűri az 1-5. egyéni helyezettet és az 1-3. csoportos helyezettet kreatív csomagokkal, 
vásárlási utalványokkal, helyi kézművesek által készített tárgynyereményekkel, 
szolgáltatások díjmentes igénybevételével, kedvezményes kuponokkal és sok-sok 
további értékes nyereménnyel jutalmazza.  

A zsűrizés során a kreativitást, az eredetiséget és a kidolgozottságot értékeljük! 
 

 
F.) 

Adatkezelés és média megjelenés 

Az „A szőlőfürt meg a többeik” kreatív pályázattal kapcsolatos minden adatgyűjtést és 
adatkezelést kizárólag a Szőlőfürt - 22. Kerületi Vállalkozó Anyukák Szövetsége végzi.  

 

A kreatív pályázat díjátadását követően (2018. június 21-én) a pályázat során megadott 
elérhetőségi adatok teljesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a pályázati 
adatbázisból, és azokat harmadik fél részére semmilyen módon nem adjuk ki. 

 

A pályázatban való részvétellel a jelentkező elfogadja, hogy pályamunkái és neve a 
facebook oldalunkon https://www.facebook.com/kreativpalyazat22/ és a 
budafokteteny.hu weboldalon megjelenjen. 

 

G.)  

Egyéb információk:  

A pályázat know-how-ja, lebonyolítása, valamint a pályázattal kapcsolatos nyilvános 
adatok, információk kizárólag a pályázatot szervező Szőlőfürt - 22. Kerületi Vállalkozó 
Anyukák Szövetségének tulajdona és jogköre, minden, a pályázattal kapcsolatos 
észrevétellel, kérdéssel, információval, vagy panasszal a megadott elérhetőségeken a 
szervezők kereshetők. 

 

A pályázati kiírás az alábbi helyekről is letölthető:  

- www.budafokteteny.hu weboldalról 

- www.hobbykreativ.hu oldalról  

- és facebook oldalunkról:  https://www.facebook.com/kreativpalyazat22/   

A pályázat szervezője: a Szőlőfürt - 22. Kerületi Vállalkozó Anyukák Szövetsége. 
Amennyiben kérdés merülne fel a pályázattal kapcsolatban, az alábbi telefonszámokon 
tudunk felvilágosítást adni: Szentiványi Mariann: 06-30-458-7670 és Kolta Zsófia: 06-20-
565-1512 
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Támogatók és nyeremények:  

A nyereményeket Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és a 
Szőlőfürt - 22. Kerületi Vàllalkozó Anyukàk Szövetsège ajánlotta fel: 

 

Támogató neve: Felajánlás Facebook, Instagram, honlap, webáruház 

Budafok - Tétény Budapest 
XXII. kerület 

Önkormányzata 

Ajándékcsomagok http://budafokteteny.hu/ 

Bagi Zsuzsanna DIY ajándékutalványok, kreatív filc 
csomagok, gyapjúfilc gyümölcsök 

http://filcesgombok.hu/ 
https://www.facebook.com/filcesgombok/ 

Barabás-Horváth Zsófia Horgolt mesebőröndök https://www.instagram.com/hobbizso/ 
https://www.facebook.com/hobbizso/ 

Bencsik-Horváth Júlia Jupcycle matató párna http://www.jupcycle.hu/ 
https://www.facebook.com/juliasupcycleroom/ 

Deák Kata Horgolt gyümölcs-zöldség komplett 
szett ovis csoportnak 

Magánszemély felajánlás, hobby kézműves  

Fukszné Katona Mónika Élethű agyagvirág asztaldíszek www.lakasekszer.hu 
https://www.facebook.com/Lakasekszer/ 

Kerschbaummayer-Petz 
Júlia 

Nagy értékű családi fotózás és nagy 
értékű kuponok 

https://www.facebook.com/juliapetzphoto  

Kolta Zsófi Telefonszámos Callkötő ovis 
korcsoportnak, több darab 

www.instagram.com/koltazsofi 
www.facebook.com/callkoto 

Kolta Zsófi Iskolàs nyerteseknek motivàciós 
Kövecske, több darab 

www.instagram.com/koltazsofi 
www.facebook.com/kovecske 

Kolta Zsófi Ovis csoport nyertesnek "Gyerek" ès 
"Èrzelmek" Kockalandcsomag 

www.instagram.com/koltazsofi 
www.facebook.com/kockaland 

Kovács-Vályogos Dóra Egy vagy több gyümölcsös ékszer-szett, 
könyvjelző, kulcstartó 

https://www.instagram.com/dorami_egyedi_ekszer 
https://www.facebook.com/doramiekszer/ 

Mike Balázs Portrérajz fényképről www.ecsetmecset.hu 

Puskás Krisztina Mini elektronikus babajelbeszéd 
oktatócsomag 

http://jelelababam.hu/ 
https://www.facebook.com/jelelababam/ 

Szentiványi Mariann Kreatív csomagok kicsiknek-nagyoknak, 
vásárlási utalványok 

www.hobbykreativ.hu 
https://www.facebook.com/hobbykreativ.hu/ 

Vargáné Nagy Anna 3 alkalmas kismamajóga felnőtt 
kategória helyezettnek 

https://www.facebook.com/holdvilag/  

Kucséberné Farkas Mirtill Választott témájú egyéni vagy páros 
konzultáció Dúlával, felnőtt kategória 

helyezettnek 

https://www.facebook.com/Dulakucko-
415111512238304/ 

Wimmer Gabriella Egyik győztesnek formatorta és sok 
süteményes csomag a többi 

helyezettnek 

Süteményes helyi vállalkozás indulása: 2018. április 
vége  
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