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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a XIX. Nemzetközi Középiskolai Építész Diákkonferencia alkalmából

KIÁLLÍTÓI TABLÓ KÉSZÍTÉSÉRE
A zalaegerszegi Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola pályázatot ír ki

„Tiszta forrásunk szép öröksége”
címmel szakképző intézmények növendékei és építőipari szakközépiskolások (technikumok tanulói) részére

Feladat:

Egy, a lakókörnyezetére jellemző népi építészeti emlék (lakóház, tájház, gazdasági épület, fazekas műhely, kerekes kút, úti kereszt, stb…) feldolgozása, tablón való bemutatása.
(rövid leírás, fotók, rajzok)

Benyújtandó: 1 vagy 2 fő csapatmunka eredményeként iskolánként legfeljebb 2 pályamű
(a pályaművenkénti nevezési lapot 2013. április 2-ig kell beküldeni az iskola címére)
A pályamű beadása 2013. április 19-én, a diákkonferenciára érkezéskor, a regisztrációnál
történik.
Formai követelmények:
-

az egységes megjelenés és a vándorkiállításon való bemutathatóság érdekében pályaművenként egy db 70x100 cm méretű, álló helyzetű tabló adható be;

-

a többszöri kiállíthatóság érdekében a pályamű merev, könnyű alátétre (habkarton, esetleg
triplex karton), szabadon választott technikával készüljön. A leírások, fényképek, rajzok ragasztása, kasírozása esetén a védelem érdekében felső laminálást, fotoposzter esetén a hátlapra való kasírozást kérünk;

-

a pályamunkákat kérjük digitális formában, CD-n is benyújtani (a CD-n kérjük tüntessék fel a
pályázó(k) nevét és a képző intézmény nevét);

-

a tablón szerepeljen az építmény helye, funkciója és a pályázó adatai (név, iskola, felkészítő
tanár)

A pályamunkákat a Zala Megyei Építész Kamara tagjaiból álló független zsűri bírálja el. Legfontosabb értékelési szempont a tablómező logikus és esztétikus grafikai kitöltése, megjelenése, a jellemző stílusjegyek bemutatása, reprezentálása.
Nevezési határidő: 2013. április 2.
Beküldési cím:
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola,
H-8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
A pályázat iskolai kapcsolattartója Vöröss Judit építész munkaközösség-vezető, tel.: +36 92 510-838,
+36 92 511-067, e-mail: voross.judit@szechenyi-zala.sulinet.hu.
Zalaegerszeg, 2013. január 31.
Rozmán Sándor
igazgató

1. számú melléklet

NEVEZÉSI LAP
a XIX. Nemzetközi Középiskolai Építész Diákkonferencia
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.

„Tiszta forrásunk szép öröksége”
TABLÓ-PÁLYÁZATÁHOZ

A bemutatott építmény megnevezése: ___________________________________________
Címe: ______________________________________________________________________
1. PÁLYÁZÓ(K) NEVE: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. PÁLYÁZÓ(K) CÍME:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. TANINTÉZET, CÍME: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. FELKÉSZÍTŐ/TÉMAVEZETŐ TANÁR NEVE: _____________________________________________
_____________________________________________________________________

Dátum:.................................................
...................................................
aláírás

Kérjük a nevezéseket postai úton az alábbi címre küldjék meg:
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
vagy elektronikus úton: Borsos Zsuzsanna email: titkarsag@szechenyi-zala.sulinet.hu

Nevezési határidő: 2013. április 2.
A tabló leadási határideje: 2013. április 19.

