
P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-f őkapitányság (főpályázó), valamint a Szolnok 

Városi Rendőrkapitányság (megvalósító) a Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának együttműködésével „Falfestészettel a közbiztonságért!” avagy 

„Flakonba zárt lelkek” elnevezésű projekt keretében graffiti készítésre pályázatot hirdet. 

A pályázaton történő részvételhez a „megfújni” kívánt „képről” terv készítése és annak 

pályaműként történő beküldése szükséges: 

A pályaművek ajánlott mérete: A/3-as vagy A/4-es.                            

Ha sprayvel szeretnél dolgozni, küldj egy fotót a terv egyik 1:1-ben megfújt részletéről is. 

A pályamunkák e-mailben is beküldhetőek: metszokor@gmail.com címre. 

Stílus és téma szabad, azonban a szakmai zsűri előnyben részesíti a new scool stílust, az 

ábrákat is tartalmazó, valamint a Kamasztanya érzelem és gondolatvilágához közel álló 

munkákat. 

Beküldési határidő: 2011. május 2. 

A pályázatra beérkezett művekből szakmai zsűri választja ki azokat a műveket amelyek 

felkerülhetnek az önkormányzat által biztosított és rendeleti úton kijelölésre kerülő legálfalra. 

A legjobb pályamunkákat beküldők megkapják a kivitelezéshez szükséges festékeket. (Kobra 

spray, illetve ecsettel történő festéshez színes lábazatfestékeket. Max 10-15 kanna!) Az 

elkészült alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, melyek közül a legjobbak készítői jutalomba 

részesülnek. Az alkotók hozzájárulnak, hogy műveik a projekt keretében elkészítésre kerülő 

fotóalbumban illetve képeslapokon térítésmentesen szerepeljenek. 

 Beküldési cím: Szolnoki Metszőkör Egyesület 5000 Szolnok, Karczag L. u. 2. (Zöld Ház), 

ahol a pályaművek személyesen is leadhatóak. 
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 A pályaművek hátoldalán kérjük feltüntetni:  

-          Készítője neve, születési ideje 

-          Csoportos pályázat esetén iskolája neve, címe, osztálya 

-          Email cím  

 Kizárásra kerülnek azok a pályaművek amelyek:  

·         jogszabályba ütköznek 

·         alkalmasak a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen 

befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás 

közvetlen, naturális ábrázolása, 

·         amelyeken önkárosító magatartásformák, mint a dohányzás, az alkoholfogyasztás vagy a 

droghasználat stb. szerepelnek 

A legálfal átadásának valamint a legjobb pályamunkák megvalósításának tervezett időpontja 

2011. május 07. Részletes útmutató, valamint a megfestendő falak képe 

awww.freeweb.hu/lakohelyunkert weblapon található! 

További információ kérhető: Kolonics Eufrozina r. főhadnagytól az 56/501-600/ 18-85-ös 

melléken, technikai kérdésekben pedig Szávai Istvántól a 70/ 541-97-41 telefonszámon. 

A pályaművek elkészítéséhez jó munkát és sok sikert kívánunk!   

 

A pályázat támogatója: 

 

      Belügyminisztérium                         Országos Bűnmegelőzési Bizottság 

 
 


