
 

Pályázati felhívás! 

„Gondold újra a gömböt!”. 

Csatlakozva a „Maradj otthon!” kampányhoz, a TEMI Fővárosi Művelődési 

Háza a Magyar Gyöngy Egyesület és a Gyöngy-Szoft Bt. támogatásával 

otthoni alkotói pályázatot hirdet gyöngyfűzők részére. 

Fővédnök: Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

 

A pályázat célja kettős: 

1. Az otthonunkban töltött szabadidő aktív, sikerélményt adó tevékenységgel történő 

kihasználása, kreativitást és odafigyelést igénylő alkotómunkával.  

2. A társadalmi felelősségvállalás erősítése az elkészült alkotások adományozás céljára való 

felajánlásával. A licitálás útján való értékesítésből befolyt összeggel a jelen körülmények 

miatt nehéz helyzetbe került gyöngyfűző alkotókat szeretnénk támogatni. 

Téma: Üveggyönggyel díszített gyöngybogyó ékszer készítése. 

Részletek: 

Pályázni lehet alkotókként legfeljebb 3 db üveggyönggyel díszített gyöngybogyó ékszer vagy 

használati tárgy elkészítésével. A bogyó külső mérete: Ø 12 mm – 35 mm. A kész alkotás tartalmazhat 

több gyöngybogyót is, azonban, ha az egy füzér (nyaklánc, girland), akkor egy alkotásnak számít. 

Nem követelmény az önálló tervezés, bármilyen ismert és egyedi gyöngyfűző technikát lehet 

alkalmazni.  

A nevezés feltétele a pályázat mindkét céljának vállalása, melyhez a nevezés alkalmával írásbeli 

hozzájárulást kérünk. 

A pályázat menete:  

Első lépcső: A gyongyegyesulet.hu/maradjotthon linken elérhető online nevezési lap beküldése 

Határidő: 2020.április 27. 

Második lépcső:  

• A pályamű(vek) elkészítése.  

• Jó minőségű fotó készítése a tárgyról, JPG. formátumban, max. 2 MB méretben.  

A fotó megnevezése megegyező legyen a pályamű nevével. Több pályamű esetén jól 

megkülönböztethető elnevezést kérünk alkalmazni! 

• A pályázókhoz eljuttatott adatlap kitöltése, a megadott címre való visszaküldése, és 

a fotók feltöltése a gyongyegyesulet.hu/maradjotthon-kepfeltoltes   

Határidő: 2020.május 27. 



 
Harmadik lépcső:  

• A pályázók értesítést kapnak a zsűri döntéséről, és a közönségszavazat menetéről. 

• Nyeremények kihirdetése 

• Licitálás elindítása 

 

Díjazás: 

Szakmai zsűri értékelése alapján:  

• A két legjobbnak ítélt alkotás készítője a Gyöngy-Szoft Bt. által összeállított gyöngyös 

ajándékcsomagot nyeri. 

• Egy fő díjazott ingyen részt vehet egy alkalommal a TEMI Fővárosi Művelődési Háza által 

szervezett gyöngyfűző foglalkozáson. 

Közönségdíj: 

• A szakmai zsűri által kiválasztott első 10 alkotásra internetes közönségszavazást hirdetünk. 

A legtöbb szavazatot kapó alkotás készítője kreatív ajándékcsomagot nyer.  

A pályázat kiírója: TEMI Fővárosi Művelődési Háza, együttműködésben a Magyar Gyöngy Egyesülettel 

Jelentkezési határidő: 2020.április 27. 

A nevezéseket kizárólag a megadott linken elérhető űrlap kitöltésével kérjük beküldeni: 

gyongyegyesulet.hu/maradjotthon 

Az elkészült alkotások fotóinak feltöltési határideje: 2020.május 27. 

A pályázatról érdeklődni kizárólag az alábbi elérhetőségeken lehet:  

Nagy Gyöngyi gyongyegyesulet@gmail.com 

Zánki-Tóth Enikő encsitoth@gmail.com 

 

A pályázat eredményhirdetésekor a 2. pályázati cél lebonyolításának körülményeiről tájékoztatjuk a 

pályázókat. 

 

Jó munkát, hasznos időtöltést kívánunk, vigyázzunk egymásra! 
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