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KÖZMŰVELŐDÉSI PLAKÁTPÁLYÁZAT 

 

A Magyar Népművelők Egyesülete ebben az évben is meghirdeti plakátpályázatát a Kultúrházak 

éjjel-nappal programsorozat és a kultúrházak tevékenységének népszerűsítése érdekében. Egyre 

nagyobb a jelentősége annak, hogy az erősödő „vizuális zajban” plakátjaink hogyan szólítják meg a 

potenciális érdeklődőket, és az információ átadása mellett hogyan ösztönözik őket arra, hogy részt 

vegyenek az eseményeken.  

• PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE: 

Közművelődési feladatot önállóan, vagy integráltan ellátó intézmények, közösségi színterek, vagy 

kulturális civil szervezetek plakátjait készítő grafikusok, vagy tervező műhelyek.  

• A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK FELTÉTELE: 

A pályázó az általa 2020-ban és 2021-ben papír alapon is elkészített, saját tervezésű plakátjával 

pályázhat. A pályázó a pályamunka online feltöltésekor felelősséget vállal azért, hogy az általa 

benyújtott pályamunkán szerepelő tartalom jogtulajdonával rendelkezik.  

• A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

A pályamunka benyújtása elektronikusan a kulturhazak.hu weboldal Pályázatok menüpontján 

keresztül lehetséges 2021. augusztus 23. és 2021. szeptember 25. között. A feltöltés jpg vagy pdf 

formátumban, maximum 950 KB-os méretben történhet. A feltöltés végleges határideje 2021. 

szeptember 25. 24 óra. 

Egy pályázó maximum 5 pályamunkát nyújthat be az alábbi fájlnév formátumban, ékezetek 

nélkül:pályázó neve_neve_esemény neve_esemény települése (Budapest esetében kerülete is), 

például: mintabela_csaladinap_belafalva, mintabela_csaladinap_budapest3. 

A zsűrizést követően értesítjük a pályázóinkat arról, hogy alkotásuk bekerült-e a kiállítandó alkotások 

közé. Amennyiben igen, a pályázónak meg kell küldenie a plakátot nyomtatásban, az eredeti kiadás 

szerinti méretben és minőségben.  

• ÉRTÉKELÉS, ZSŰRIZÉS: 

Az értékelés szempontjai: 

✓ A plakát legyen egyedi, érdekes és vonzó.  

✓ A plakát témája könnyen felismerhető legyen az alkalmazott fotóból, grafikából.  

✓ Színvilága illeszkedjen a témához és a célcsoporthoz. 

✓ A plakáton lévő szövegnek jól olvashatónak kell lennie.  

✓ A betűtípus igazodjon az összképhez.  

✓ Évszámmal együtt tartalmazza az esemény időpontját.  

✓ A plakátnak minden fontos információt kell tartalmaznia, a részletes információk 

kerülhetnek például szórólapra.  

A pályamunkákat a Magyar Népművelők Egyesülete által felkért grafikus, közművelődési, PR és fotós 

szakemberekből álló zsűri értékeli.  

 

• DÍJAZÁS  

I. helyezés: bruttó 120 000 Ft, 

II. helyezés: bruttó 80 000 Ft, 

III. helyezés: bruttó 60 000 Ft. 

 


