
 
 

Tisztelt Pályázók! 
 

 
Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság Ókori 
Egyiptomi Bizottságának rajzpályázatát.  
 
A pályázat célja, hogy közelebb hozza az ókori egyiptomiak világát a ma emberéhez, hogy 
megismerkedjenek a korabeli élettel, és ha kedvük van, még az ókori egyiptomi irodalmi 
alkotásokba is bepillantsanak, majd elképzeléseiket saját maguk által készített képe(ke)n 
új technikákkal, modern szemlélettel bemutassák.  
 
A pályázatra benyújtandó művek témája:  
 1. hétköznapok egyiptomi módra – ókori egyiptomi ábrázolások alapján 

újrafogalmazva, vagy parafrázis formájában 
 2. Khufu és a varázslók elbeszélésből Dzsedi varázsló történetének 

(http://ibisz.iif.hu/ozirisz/?p=3851) vizuális elmesélése  
 
A munkákat hagyományos, szabadkézi technikával és számítógépes megoldással (2D, 3D) 
egyaránt várjuk.  
 
A pályázatra 16 év feletti, egyéni pályázók műveit várjuk. A pályázat kiírása a Fáraók 
Földjén honlapon (http://ibisz.iif.hu/ozirisz/) olvasható. Reméljük, hogy örömüket fogják 
lelni az előkészületekben és az alkotásban, és akár három művet is beküldenek.  
 
A jelentkezéshez kérjük kitölteni az itt következő nevezési lapot.  
Részvételi díj nincsen.  
 
A művek beadási határideje: november 15. (digitálisan is kérjük beküldeni.)  
 
A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó 2019. decemberében, 
Budapesten kerül megrendezésre.  
A díjazott művek kiállítására a Benczúr Hotel, Munkácsy termében kerül sor.  

 

Bővebb információt a palyazatMEBT@gmail.com e-mail címen lehet kérni, ill. a Fáraók 
Földjén honlapon található.  
 
 
 

Várjuk a jelentkezésüket!  
 

           Üdvözlettel 
            MEBT ÓEB 
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  Jelentkezési lap 
 
 
 
 
Alkotó  
neve:  
e-mail címe:  
telefon száma:  
 
 
Mű  
címe:  
anyaga:  
mérete: 
készítés dátuma:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pályázati feltételek: 

 

A beküldött műveket és a megadott adatokat a MEBT saját adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem 
adja ki. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a lent szereplő feltételek 
szerinti kezeléséhez, továbbá a pályázó nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. 

 

Pályázni kizárólag olyan művekkel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem 
sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. (A csapat vagy alkotóközösség is egy pályázónak 
számít.) Amennyiben a beadott művek mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait 
megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, és 
köteles a kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

 

Mindenki csak a saját maga által készített művekkel pályázhat. A pályázatban nem fogadunk el a közerkölcs 
megsértésére alkalmas, megbotránkoztató, vagy faji, etnikai, vallási, világnézeti szempontból 
gyűlöletkeltésre alkalmas műveket. 

 

A Pályázó a művek elküldésével automatikusan és ingyenesen engedélyezi, hogy 
 
- pályaművét a MEBT honlapján és egyéb online felületein, publikációkban, kiadványokban közzétegye (akár 
banner, logó vagy más formában felhasználva is);   
- a műveket és a rájuk vonatkozó, a pályázathoz kapcsolódó adatokat, a pályázat lezárta után a MEBT 
legalább egy évig megőrizze;   
- a művek megtekintését időbeli korlát nélkül a MEBT online felületein ingyenesen biztosíthassa; 
- maguk a pályaművek a MEBT rendezvényein, kiállításain a nyilvánosság számára legalább 1 évig 

megtekinthetők legyenek.  


