
   
 

VIII. Magyar Gyapjúfesztivál – 2020. tavasz, Taliándörögd 

 

Nyers gyapjútól a kész termékig – alkotói pályázat 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

Előzetes szándéknyilatkozat a pályázaton való részvételre. Célja a szervezői munka megkönnyítése, a 

jelentkező számára nem jelent kötelezettséget.  

Pályázó(k) neve(i): 
 
 
 
 
 
Telefonszám: 
 
 
Email: 
 
 
Levelezési cím: 
 
 
 
 
Alkotás(ok) megnevezése: 
 
 
Mennyisége (db): 
 
Hozzávetőleges mérete(i): 
 

 

A pályázat célja: a nyers gyapjú kézi feldolgozási lehetőségeinek népszerűsítése. 

A pályázók köre: egyéni alkotók és alkotóközösségek életkori vagy egyéb megkötés nélkül. 

A pályázat tartalma:  

1. Nyers, mosatlan gyapjúból, tetszés szerinti technikával saját kezűleg készült tárgy(ak). 

2. Az elkészítés folyamatát bemutató fényképek (max. 10db, .jpg formátumban, számozva). 

3. Kísérőszöveg a fotókhoz, 1-2 mondat képenként (word formátumban, számozás a képekhez 

igazítva). 

Az elkészítési folyamatról szóló dokumentációból tablókat készítünk, melyek a beküldött alkotásokkal 

együtt lesznek kiállítva a VIII. Magyar Gyapjúfesztiválon. Minden hiánytalanul beküldött pályázati anyag 

kiállításra kerül. Az alkotások közül független zsűri választja ki a legjobbakat, készítőik értékes 

tárgynyereményeket kapnak a Harmatcseppek Műhely felajánlásából.  

 



   
 

Nevezési díj: alkotásonként 2.500Ft, ami tartalmazza a pályázati anyagok kiállításra való előkészítésének 

költségét. Befizetés: az alkotások beadásával egy időben a következő számlaszámra: Raiffeisen 12084003-

01615587-00100000 Bresztyenszky Zsuzsanna. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét 

(ha nem azonos a befizetővel) és azt, hogy „GyF pályázat”. 

 

Beküldés: 

Az előzetes jelentkezéseket a gyapjufesztival@gmail.com címre várjuk 2019. december 31-ig. 

Az alkotások és a szöveges fotódokumentáció beadásának határideje: 2020. március 1.  

Az alkotásokat postai úton vagy személyesen lehet beadni a következő címen: Harmatcseppek Műhely, 8476 

Zalaszegvár, Kossuth u. 20. Postázás esetén a csomagban kérjük beazonosíthatóan feltüntetni a pályázó 

nevét. A dokumentációt a gyapjufesztival@gmail.com címre várjuk. 

A kiállítás egyetlen napig lesz megtekinthető a VIII. Magyar Gyapjúfesztiválon, Taliándörögdön, 2020. 

tavaszán. Az alkotások hazaszállítása a nap végén vagy másnap lehetséges.  

A dokumentációkból készült tablók a Gyapjúfesztivál szervezőinél maradnak és ismeretterjesztés céljából a 

jövőbeli Gyapjúfesztiválokon újra bemutatásra kerülhetnek. 

 

A pályázó adatainak védelme: 

A jelentkezési lapon megadott adatokat kizárólag a szervezés során szükséges, zökkenőmentes 

kapcsolattartás céljára használjuk, nem adjuk át harmadik félnek és az alkotások sikeres hazaszállításáig 

őrizzük. A kiállítási tablókon az adatok közül csak a pályázó neve fog szerepelni, a többi adatot bizalmasan 

kezeljük. 

 

Kellemes készülődést minden kedves alkotónak! 

 

a szervezők 
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