PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az OTP Bank a Szépművészeti Múzeummal (a továbbiakban: Szépművészeti
Múzeum, vagy Múzeum) közösen kulturális pályázatot hirdet „Kerülj be a
Szépműbe!” címmel magánszemélyek részére. A pályázattal lehetőség nyílik
arra, hogy a beérkezett műalkotások közül a legjobbnak ítélt pályamű
kikerüljön a három évre bezárt és októberben újranyíló Szépművészeti
Múzeumba. A pályázat témája a TEST – emberi, tárgyi, stílusok által
meghatározott, vagy csak természetes és szép.
1. A pályázat lebonyolítói:
1.1. A pályázat kiírói – továbbiakban: Kiírók
• OTP Bank Nyrt. – 1051 Budapest, Nádor utca 16.
• Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft.- 1146 Budapest, Dózsa György
út 41.
1.2. A pályázat során közreműködő partnereink – továbbiakban: Partnerek
• Mito Social Kft. - 1053 Budapest, Károlyi utca 9.
• Café Communications Kft. - 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.
1.3. Kiírók és Partnerek a továbbiakban: Lebonyolítók.
2. Általános információk:
2.1. Pályázat címe: Kerülj be a Szépműbe! (Továbbiakban: Pályázat)
2.2. Pályázat típusa: művészeti pályázat magánszemélyeknek
2.3. A pályázat témája: TEST – emberi, tárgyi, stílusok által meghatározott, vagy
csak természetes és szép.
2.4. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.
2.5. Pályázható műalkotás maximális mérete: 3m x 3m x 3m
2.6. Művészeti ág: nem meghatározott
2.7. Jelentkezés díja: a pályázatra való jelentkezés és részvétel díjtalan.
2.8. A pályázat időtartama, szakaszai:
A pályázati időszak 2018. augusztus 29. – 2018. november 30. között tart.
I. szakasz

2018. aug. 29. – 2018. szept. 21.

Nevezés

II. szakasz

2018. szept. 24. – 2018. szept. 26.

Zsűrizés

III. szakasz

2018. okt.1. - 2018. okt. 2.

Eredeti pályamű leadása

IV. szakasz 2018. okt. 8. - 2018. okt. 21.
V. szakasz

2018. okt. 30. - 2018. nov. 30.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Közönségszavazás
Kiállítás

2.9. Szakmai zsűri (Továbbiakban: Zsűri) tagjai
 Baki Péter
 Einspach Gábor
 Éder Krisztián (SP)
 Görbicz Anita
 Orosz Márton
 Szőke Gábor Miklós
 Tomcsányi Dóra
3. Pályázatra jelentkezés feltételei
3.1.1. 16 évnél idősebb, magyar állandó lakcímmel rendelkező, magyar
állampolgár jelentkezését várjuk – továbbiakban Pályázó.
3.1.2. Pályázó nyilvános Instagram profillal rendelkezik.
3.1.3. Pályázó csak olyan pályaművet nyújthat be, amely eredeti, egyéni
alkotása, mely felett kizárólagos és korlátlan felhasználói jogokkal
rendelkezik. Amennyiben a beadott pályamunka mégis más személyek
szerzői vagy egyéb személyiségi jogait megsértik, akkor az abból fakadó
bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik
és köteles Lebonyolítókat mindennemű jogi igény érvényesítése alól
mentesíteni.
4. Nevezés menete, továbbjutás feltételei
4.1. A kész pályaműről Pályázó jó minőségű (min. 9 megapixel felbontású) fotót
készít, majd feltölti nyilvános Instagram profiljára 2018. augusztus 29. és
2018. szeptember 21. között.
4.2. Feltétlenül ellenőrizze Instagram profiljának beállításait! Amennyiben profilja
nem nyilvános, Lebonyolítók nem látják a pályaművet, így érvénytelen a
nevezés.
4.3. A feltöltés (Továbbiakban: poszt) címe kötelezően tartalmazza:
 a #OTPVRMuzeum hashtaget,
 a pályamű címét,
 Pályázó nevét
 pályamű méretét.
4.4. A nevezés csak akkor érvényes, ha Pályázó Lebonyolítók által megadott,
 2.3. A pályázat témája
 2.4. A pályázat benyújtásának határideje
 2.5. Pályázható műalkotás maximális mérete
pontokban megadott feltételeket maximálisan betartja, ezeknek megfelelően
nyújtja be pályázatát. Ellenkező esetben Pályázót Kiírók automatikusan
kizárják.
4.5. Egy pályamű esetében egy Posztban több kép is feltölthető, amennyiben az
több szemszögből mutatja be ugyanazt az alkotást.

4.6. Pályázó több pályaművet is nevezhet. Több pályamű nevezése esetén
Pályázó külön Posztban köteles feltölteni az egyes műalkotásokat.
Amennyiben egy Posztban több pályamű is szerepel, úgy kizárólag az első
fotón szereplő pályamű nevezése érvényes.
4.7. Lebonyolítók kizárólag a továbbjutó 15 és a tartalékba jutó további 5 Pályázót
(Továbbiakban: Tartalékos) értesítik 2018. szeptember 26-án. Instagram
üzenetet küldenek a ’Kerülj be a Szépműbe!’ (@otpvrmuzeum) nevű
Instagram felhasználói fiókról, melyre Pályázó és Tartalékos 48 órán belül
köteles visszajelezni. Amennyiben Pályázótól 48 órán belül nem érkezik
válasz, Lebonyolítók azt a továbbjutás visszautasításaként értelmezik és
Pályázót kizárják, helyére az első Tartalékos kerül. Amennyiben az első
Tartalékos sem válaszol, úgy a következő lép a helyébe.
5. Győztes pályázat kiválasztása és feltételei
5.1. A győztes pályázat kiválasztása két fordulóban történik:
5.1.1. Az 1. fordulóban 2018. szeptember 24-25. között a Zsűri kiválasztja a
továbbjutó 15 legkiemelkedőbb, és a további 5 tartalék pályaművet. A 15
pályamű továbbjut a 2. fordulóba. Amennyiben a 15 Pályázó valamelyike
bármely okból kiesik vagy lemond a továbbjutásról, annak a Zsűri által
meghatározott sorrendben következő pályaművet nevező Tartalékos
veszi át a helyét.
5.1.2. A 2. fordulóban 2018. október 8-21-ig a Pályázat győztese a 15
pályamű közül közönségszavazáson kerül kiválasztásra.
5.2. A Zsűri döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
5.3. Az 1. fordulóba továbbjutó 15 Pályázó a Kiíróval szerződést köt és hozzájárul
annak feltételeihez.
6. Közönségszavazás menete és feltételei
6.1. A 2. fordulóba jutott 15 pályaműről készült felvételeket Lebonyolítók 2018.
október 8-án teszik nyilvánossá és bárki számára elérhetővé az OTP VR
Múzeumban a www.otpvrmuzeum.hu weboldalon (Továbbiakban: Oldal),
ahol a pályaművek egy virtuális kiállítás keretében tekinthetők meg.
6.2. Szavazni az Oldalon 2018. október 8.- 2018. október 21. között az OTP VR
Múzeumban lehet.
6.3. A szavazás regisztrációhoz kötött. Egy felhasználó összesen egy pályaműre
adhat le szavazatot egyszeri alkalommal.
6.4. Felhasználó a pályaműre ráközelítve a ’Szavazom!’ gombra kattintva
voksolhat a legszimpatikusabb alkotásra. A sikeres szavazásról Felhasználó
a felugró tájékoztató ablakból értesülhet.
6.5. A szavazást 2018. október 21-én 12:00-kor Lebonyolítók lezárják. Az a
Pályázó nyer, akinek pályaművére a szavazás lezárásáig a legtöbb szavazat
érkezik. Szavazategyenlőség esetén a Zsűri dönti el, melyik munka legyen a
győztes.

7. A Pályázat díja
A győztes pályamunka egy hónapra bekerül a megújuló Szépművészeti Múzeumba.
A Pályázat exkluzív záróeseményére a Múzeum hivatalos újra nyitása előtti napon,
2018. október 30-án kerül sor. Az ünnepség további részletei később kerülnek
meghatározásra. A győztes pályamunka 2018.október 31. és 2018. november 30.
között tekinthető meg a Múzeumban.

8. Eredeti pályamű leadásának menete és feltételei
8.1. A 3. fordulóba jutott 15 Pályázó köteles az eredeti pályamunkát Kiírók
részére átadni, a Kiírók által meghatározott időpontok valamelyikén, az
átadás pontos időpontját Pályázó a Kiíró kapcsolattartójával előzetesen
egyeztetni köteles.
8.1.1. A pályamű leadásának lehetséges időpontjai:
 2018. október 1. – 9:30 – 15:30
 2018. október 2. – 9:30 – 15:30
8.1.2. A pályázat leadásának helyszíne: Szépművészeti Múzeum (1146
Budapest, Dózsa György út 41.)
8.2. Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy érvényes Pályázat
benyújtásához valamennyi alábbi feltétel teljesítése szükséges:
8.2.1. Pályázó hozzájárulása a pályamunka átadásához.
8.2.2. Pályázó határidőn belül (legkésőbb 2018. október 2-ig) leadja a
pályamunkáját.
8.2.3. Az eredeti pályamunka megfelel a 2.2 pontban meghatározott
méretkorlátnak, és/vagy a Kiírók minőségi elvárásainak.
8.2.4. Pályázó hozzájárul a szerződésben foglalt feltételekhez.
8.3. Amennyiben Pályázó, vagy az eredeti pályamű a 8.2. pontban meghatározott
feltételek közül bármelyik feltételnek nem felel meg, úgy Pályázó a
Pályázatból kizárásra kerül. Jogorvoslatnak helye nincs.
9. Pályamunka tárolása
9.1. Az eredeti pályamunkát Kiírók annak leadásától legkésőbb 2018. október
26-ig (Továbbiakban: tárolás ideje) saját felelősségükre tárolják.
9.2. Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tárolás ideje alatt a 15
pályamű Kiírók között átadásra kerül.
9.3. Kiírók pályaműveket a leadás napjától 2018. október 12.-ig a Kultúra 2008
Művészeti Nonprofit Kft. által biztosítottan a leadás helyszínén, majd 2018.
október 12. – 2018. október 26-ig. az OTP Bank Nyrt. raktárában (1239
Budapest, Ócsai út 7.) saját felelősségre tárolják.

10. Pályamunkák elvitele és feltételei
10.1.
Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 3. fordulóba jutott
pályaművét - kivételt képez a győztes pályamű- 2018. október 22. – 2018.
október 26. között a Kiírók által meghatározott helyről köteles elvinni.
10.2.
Az elvitel időpontját Pályázó a Kiírók által megjelölt kapcsolattartóval
előzetesen egyeztetni köteles.
10.2.1.
A pályamű elvitelének lehetséges időpontjai:
 2018. október 22. - 2018. október 26. – 9:30 – 15:30
10.2.2.
A pályamű átadásának helyszíne: 1239 Budapest, Ócsai út 7.
10.3.
Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben
pályamunkáját a határidő lejártával nem viszi el – kivételt képez, ha ezt a
Kiírók részére írásban előre jelzi és új időpontban állapodnak meg - Kiírók
felszólítására sem, pályamunkájáért felelősséget a továbbiakban Kiírók nem
vállalnak, tovább tárolni nem kötelesek.
10.4.
A pályázat győztese pályamunkájának kiállításáról Kiírókkal külön
egyeztet.

11. Adatkezelés
11.1.
Pályázó a pályázatra jelentkezéskor hozzájárul, hogy személyes
adatait Lebonyolítók bizalmasan, minden ellenszolgáltatás nélkül kezeljék,
emellett Kiírók marketing célú kapcsolattartás céljából visszavonásig
felhasználják.
11.2.
A Pályázó kifejezett nyilatkozatával térbeli és időbeli időkorlátozás,
médiumra való tekintet nélkül megadja a felhasználási jogot a pályaműre
vonatkozóan. A Pályázó kijelenti, hogy a Bank felhasználási joga kiterjed a
pályamű többszörözésére, azaz arra, hogy a pályaművet a Bank, vagy
megbízottja kép-, video-, vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy az így
létrejött másolatot számítógépre, vagy elektronikus adathordozóra másolják
saját marketing és kommunikációs céljaikra.

12. További kizáró tényezők
12.1.
Plagizálás.
12.2.
Más művész alkotásával való pályázás.
12.3.
Pályázó nem vállalja és/vagy nem tartja be a Pályázati Felhívásban
meghatározott feltételeket.
12.4.
Pályaműveken cégnév, logó vagy bármilyen védjegy, más termék
reklámozása, sértő vagy bántó ábrázolás szerepel.

13. Egyéb feltételek
13.1.
Pályázó pályázata benyújtásával a jelen pályázati felhívásban
meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.
13.2.
A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői
jogaikat. A pályázó azonban tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával
kifejezett hozzájárulását adja, és engedélyezi, hogy a benyújtott
pályaművekről készített kép-, videó-, vagy hangfelvétel mellett a Pályázó
nevét nyilvánosságra hozza a Pályázattal kapcsolatos mindennemű
kommunikációban díjigény nélkül – térbeli és időbeli időkorlátozás, valamint
médiumra való tekintet nélkül.
13.3.
A pályázat összeállításával, benyújtásával, továbbá a pályázati
kiírásban szereplő feltételek teljesítésével kapcsolatos valamennyi költség a
pályázót terheli, amely költségek megfizetésére Kiírók nem kötelezhetőek.
13.4.
Pályázata határidőben történő beérkezéséért a pályázó felel, a
pályázati határidő lejáratát követően benyújtott pályázatokat Kiírók
érvénytelennek tekintik. A pályázatok hiányosságáért, értesítési
késedelemért Kiírók nem vállalnak felelősséget. Pályázók az általuk tévesen
szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az
adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt
követően) a Kiíróknak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a
felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden
esetben a pályázót terheli.

14. Kapcsolat
A Pályázattal kapcsolatban felmerült kérdését írja meg nekünk a
keruljbe@otpbank.hu email címre.

