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Ttugy: P6lydzati felhiv6s

A Gyulai Tiirv6nysz6k elniike ,,Bir6s6gi 6piiletek" cimmel rajzpSlySzatot hirdet,

r. Altal5ban a o6lv5zatr6l

A p5ly6zat c6lja a bi'r5s5gi hagyom5ny6pol6s, 6s az, hogy a B6k6s megyei bi'r6s6gi 6priletekr5l ne
csup5n f6nyk6peket 6rizzink meg a jov6 gener6ci6 szdmdra, hanem tehets6ges fiatalok 6ltal
k6szitett alkotdsokat is. A p6lydzat lez6rulta ut6n a legjobb alkotdsok a bir6s6gon ki5llit6sra
kertilnek.

A pSly6zaton valamelyik B6k6s megy6ben talSlhat6 bir6s6gi 6priletet, 6pr.iletr6szletet,
tSrgyal6termet vagy bi'r6sdgi udvart ihr1zol6 alkotdssal lehet r6szt venni.

A bir6sSgi 6priletek cim6t a http://gvulaitorvenvsz6k.birosag.hu honlapon megtalSljdk.

Apirlyilzat t6m6ja
Bir6sdgi 6priletek, 6priletr6szletek, tdrgyal6termek, valamint bfr6s6gi udvarok Sbrlzollsa

P6lV6zati korcsopoftok
1, Altal5nos iskola 5-8. 6vfolyam
2. Koz6piskola 9-12. 6vfolyam

II. P5lvSzati felt6telek

t. A rajzpitlySzaton legfeljebb A/3 m6retfi alkot6sokkal lehet indulni.
2. A technika szabadon v6laszthat6.
3. P6lySzni csak eredeti alkotdsokkal lehet.
4. A k6pek hdtoldalSn ttintess6k fel:

- az alkot6 nev6t, oKatdsi int6zm6ny6t 6s 6vfolyam6t,
- a szril6 vagy a felk6szit6 tandr nev6t 6s el6rhet6s6g6t,
- melyik bir6sdgi 6pljletet 6br6zolja.

III. A o6lvamfivek benvriitisa

1. Az alkotdsokat postai riton a Gyulai Tdrv6nysz6k (5700 Gyula, B6ke sgt. 38. szSm) cim6re lehet
megkljldeni vagy szem6lyesen beadni a GyulaiTiirv6nysz6k Elnoki Iroddj6ban.
2. Az elektronikus riton (e-mailben) kLildittt pSlydzatokat nem 6ll m6dunkban elfogadni.
3. A p6lyam[i bekr]ld6s6vel rigy tekintjtiK hogy a tiirv6nyes k6pvisel6 beleegyez6s6t adta a

pSlydzaton val6 r6szv6telhe2, a p6lyamfi esetleges ki6llit6son val6 megjelen6s6hez, 6s egy6b
felhaszndlSsShoz.
4. Az alkotSsok be6rkez6s6nek hatSrideje: 2017, 6prilis 18. 16 6ra.



IV. A p5lySzat eredm6nv6nek hasznositdsa

1. A Pdly6z6 az alkotds beny0jtSsdval hozzljiuul ahhoz, hogy a bekrildott alkotdsait a Gyulai
Tdrv6nysz6k a pdlydzat utdn dfiaztts n6lkril a bir6sSgok 6pljletein be[il ki6llitsa, a bir6s5gi
internetes 6s a bir6s6gi intranetes oldalon, valamint sajdt kiadvdnyaiban kozzd tegye, illetve
b6rmilyen m6s m6don felhasznSlja.
2. Au eredm6nyhirdet6st kijvet6en a rajzokat nem 6ll m6dunkban visszaktildeni. A p6ly6zat kiir6ja
a pSlylzat, illetve a k6s5bbi p6lydzatok n6pszerfisit6s6vel kapcsolatban jogosult kriliin dijazds
n6lktil felhaszn6lni az alkotSsokat (pl, internetes feltileten, programfilzetben, katal6gusban, PR-
tev6kenys6ge so16n)
3. Adatkezel6s: A piiyinat kiir6ja a pllytnat sor6n birtokdba kertilS szem6lyes adatokat kiziu6lag a
pllyinat keretein beEl, a jelenlegi 6s a jov6beni rajzpSly6zatokkal osszefiigg6 kommunik6ci6,
valamint a p{lyitzat lebonyollt5sa c6ljdb6l kezeli. A p6lydzat kiir6ja a sz6m6ra szolgSltatott adatokat
harmadik szem6ly r6sz6re nem tovdbbitja,

V. Az elbir5l6s, az eredm6nvhirdet6s 6s a diiaz5s

1. A bektildott pSlyam(veket h6rom f6b5l 6116 Bir6l6 Bizotts6g bir6lja el.
2. pc tjnnep6lyes eredm6nyhirdet6sre a kiSllitSs megnyit6j6n keruil sor a Gyulai Torv6nysz6k
6ptjlet6ben. A bektildijtt alkot6sokb6l a Gyulai Tiirv6nysz6k 6prllet6ben bSrki 6ltal megtekinthet6
ki5l I it6st rendezrink,
3. Ap{lyitzaton pSly6zati korcsoportonk6nt I-III. helyez6sek keruilnek dfazlsra.

VI. A bir6s5qi 6piiletekbe val6 bel6o6sr6l

Pd alkot6sok elk6szit6se c6lj5b6l a bir6s6gi 6priletekbe val6 bel6p6s rendj6rSl elSzetesen
szlveskedjenek egyeztetni a Gyulai Tiirv6nysz6k sajt6sz5viv6j6vel vagy sajt6titk6rdval.

Sajt6sz6vivS: dr. Marton Erika (telefonsz6m: 06 30 502-3467, e-mail: sajto@qyulait,birosag,hu)
Sajt6titk6r: dr. Bird Attila (telefonszSm: 06 66 562-200, e-mail: sajto@gyulait.birosag.hu)

VII. TovSbbi inform6ci6k

A p6ly5zattal kapcsolatban esetlegesen felmerlil6 tovdbbi k6rd6seit a sajto@gyulait,birosag.hu e-
mail cimre krildheti meg.
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