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„Így látom Hernádot” 

 
 

Hernád Nagyközség Önkormányzata „Így látom Hernádot” címmel képzımővészeti, 
fotó- és novellapályázatot hirdet a település 625. születésnapja alkalmából. Az Önkormányzat 
mindhárom mőfajban két kategóriában –gyerek és felnıtt- várja az alkotásokat. A pályázat 
célja, hogy mindenki, aki kötıdik vagy kötıdött Hernádhoz, a mővészet segítségével mondja 
el vagy mutassa be a településhez főzıdı élményeit, gondolatait. 
 
 

Pályázati feltételek 
 
Képzımővészeti pályázat 

Az alkotások szabadon választott anyagból és technikával készülhetnek, tehát lehet rajz, 
festmény, szobor vagy bármilyen kreatív képzımővészeti alkotás. Kérjük, hogy az 
alkotásokra a jeligén kívül más azonosító ne kerüljön, ellenkezı esetben a pályázatot 
érvénytelennek tekintjük. Az adatlapot C6-os mérető (normál), fehér, lezárt borítékban kell 
mellékelni. A zsőri csak a helyezettek kiválasztása után bontja ki a borítékokat és azonosítja 
az alkotót. 

Az alkotásokat a kitöltött adatlappal együtt a Mővelıdési Házban (Hernád, Fı utca 149.) 
hétköznap 8-20 óráig, szombaton 8-12 óráig lehet beadni.  
 
 Fotópályázat 

A fotók készítésénél technikai megkötés nincs, de a fotó rövidebb oldala minimum 1200 
képpont legyen. 

Kérjük, hogy a fotókra a készítı azonosítója ne kerüljön, ellenkezı esetben a benyújtott 
pályázatot érvénytelennek tekintjük. 

A .jpg kiterjesztéső fotókat a kitöltött adatlappal a palyazat@hernad.hu e-mail címre 
várjuk, vagy adathordozón a Mővelıdési Házban (Hernád, Fı utca 149.) hétköznap 8-20 
óráig, szombaton 8-12 óráig lehet benyújtani. A tárgymezıbe kérjük beírni: foto_<jelige>. 
 

Novellapályázat 
Az elkészült mővek terjedelme maximum 10 oldal. Formai követelmények: Times New 

Roman betőtípus; 12-es betőméret; 2,5 cm-es margó; 1,5-es sortávolság.   
Kérjük, hogy a novella fedılapjára és oldalaira a novella címén és a jeligén kívül más 

azonosító ne kerüljön, ellenkezı esetben a pályázatot érvénytelennek tekintjük. 
A .doc vagy .docx kiterjesztéső novellákat a kitöltött adatlappal a palyazat@hernad.hu e-

mail címre várjuk, vagy adathordozón elektronikus formában a Mővelıdési Házban (Hernád, 
Fı utca 149.) hétköznap 8-20 óráig, szombaton 8-12 óráig lehet benyújtani. A tárgymezıbe 
kérjük beírni: novella_<jelige>. 
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Általános feltételek 

A pályázat jeligés. Kérjük, hogy a pályamővekre semmilyen formában ne írjanak nevet, 
címet, vagy bármilyen azonosítót, ellenkezı esetben a pályamő kizárásra kerül. A jelige 
feloldása a pályázati adatlapon történik, melyet a zsőrizés idıtartama alatt elkülönítünk.  
A pályázatra korhatár nélkül, mőfajonként maximum 3 db pályamővel lehet jelentkezni. 
A pályázaton két kategóriában lehet nevezni: 

• gyerek (14 éves korig) 
• felnıtt (14 éves kortól) 

 
A benyújtás határideje: 2013. augusztus 15. 20 óra. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályamőveik beadásával hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy azokat az Önkormányzat saját honlapján, a Hernádi Hírmondóban, a Hernád Info TV-n, 
saját kiadványaiban anyagi ellentételezés nélkül, az alkotó megnevezésével megjelentesse. 
 
Eredményhirdetés: 
Az eredményhirdetésre 2013. szeptember 07-én, szombaton kerül sor.  
Az Önkormányzat a két kategóriában, mőfajonként az elsı három helyezettet díjazza  
- gyerek kategória  1.helyezett 15.000 Ft, 
   2.helyezett 10.000 Ft, 
   3.helyezett   5.000 Ft értékő vásárlási utalvány 
 
- felnıtt kategória 1.helyezett 20.000 Ft, 
   2.helyezett 15.000 Ft, 
   3.helyezett 10.000 Ft értékő vásárlási utalvány 
 
 
Kapcsolat: palyazat@hernad.hu; tel.: (29) 374-125. 
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