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A GyulaiTiirv6nysz6k elnrike ,,Bir6silgi 6piileteK'cimmel raizp6ly6zatot hirdet

l. AltalSban a pSlydzatr6l

Az immdr mdsodik alkalommal meghirdetett pSly6zat c6lja a bir6sdgi hagyomSnySpol5s, 6s az,

hogy a B6k6s megyei bir6s5gi 6putetekr6l ne csup5n f6nyk6peket 6rizzunk meg a jov6

geilrdci6 szamari, hanem 6hets6ges fiatalok Sltal k6szitett alkot5sokat is. A pttlyinat

lezdrulta utdn a legjobb alkot5sok a Gyulai Torv6nysz6k osszbir6i 6rtekezlet6n ki5lli't5sra

kerulnek.
A pdly6zaton valamelyik 86k6s megy6ben talSlhat6 bfr6sSgi 6puletet, 6puletr6szletet'

tdrgyal6termet vagy bir6sSgi udvart Sbrinol6 alkotdssal lehet r6szt venni.

A bfr6sdgi 6puletek cim6t a http://gyulaitorvenysz6k.birosag.hu honlapon megtalSljSk.

Ap6ly6zat t6miija
afiOsagi 6pUletek, 6puletr6szletek, tSrgyal6termek, valamint bir6sdgi udvarok thr6zol6sa

P 6ly 6zati korcso Po rto k
t. AltalSnos iskola 5-8. 6vfolYam

2. Koz6piskola 9-12. 6vfolYam

ll. PSlydzati felt6telek

1. ArajzpAly5zaton legfeljebb A/3 m6ret( alkotSsokkal lehet indulni'

2. A technika szabadon vSlaszthat6.

3. Pttlyilzni csak eredeti alkotSsokkal lehet.

4. A k6pek hStoldalSn tuntess6k fel:
-azalkot6nev6t,oktatSsiint6zm6ny6t6s6vfolyam5t'
.aszu|6Vagyafe|k6szit6tanSrnev6t6se|6rhet6s6g6t,
- melyik bir6sSgi 6puletet tbrAzolja

lll. A piilyamfivek benyfitSsa

1. Az alkotSsokat postai fton a Gyulai Torv6nysz6k (5700 Gyula, B6ke sgt' 38' szSm) clm6re

lehet megkuldenivagy szem6lyesen beadni a Gyulai T6rv6nysz6k Elnoki lrodSjdban'

2. Az elektronikus 6ton (e-mailben) kuldott p5ly5zatokat nem 5ll m6dunkban elfogadni'



3. A p5lyamfi bekuld6s6vel rigy tekintjuk, hogy a t6rv6nyes k6pvisel6 beleegyez6s6t adta a

p6lySzaton val6 r6szv6telhez, a pSlyamfi esetleges kiSllitdson val6 megjelen6s6hez, 6s egy6b

felhasznSlSsdhoz.

4. Az alkotiisok be6rkez6s6nek hat6rideje: 2019. Sprilis 18. 16 6ra.

lV. A pSlySzat eredm6ny6nek hasznositSsa

1. A PitlyAz6 az alkotSs benyrijtSsSval hozzitjilrul ahhoz, hogy a bekuldott alkot5sait a Gyulai

Torv6nysz6k a pSlydzat utSn dlazls n6lkul a blr6sdgok 6puletein belul kiSllftsa, a bir6sSgi

internetes 6s a bir6sSgi intranetes oldalon, valamint saj5t kiadvdnyaiban kozz6 tegye, illetve

b5rmilyen m5s m6don felhaszn5lja.
2. Az eredm6nyhirdet6st kdvet6en a rajzokat nem 5ll m6dunkban visszakuldeni. A p5lySzat

kiir6ja a pillyitzat, illetve a k6s6bbi pSlySzatok n6pszer(slt6s6vel kapcsolatban jogosult kulon

dlaztts n6lkUl felhasznSlni az alkotSsokat (pl. internetes feluleten, programfuzetben,

katal6gusban, PR-tev6kenys6ge sor5n)
3. Adatkezel6s: A pttlyilzat kiir6ja a pilylzat sor5n birtok5ba kerul6 szem6lyes adatokat

kizilrolag a pAlyilzat keretein belul, a jelenlegi 6s a jov6beni rajzpSlySzatokkal osszefugg6

kommunik5ci6, valamint a p5lydzat lebonyolit5sa c6lj5bol kezeli. A pttlyAzat kiiroja a szlmAra

szolgSltatott adatokat harmadik szem6ly r6sz6re nem tovSbbi$a.

V. Az elbiriilSs. az eredm6nyhirdet6s 6s a d(iaz6s

1. A bekuldott p5lyam(veket hdrom f6b6l5l16 Bir5l6 Bizottsdg b(r5lja el.

2. Az unnep6lyes eredm6nyhirdet6sre a kiSllitds megnyit6j5n kerul sor a Gyulai T6rv6nysz6k

6pulet6ben. A bekuldott alkotdsokb6l a Gyulai Torv6nysz6k 6pulet6ben bdrki Sltal

megtekinthet6 kiSll ft6st rendezunk.
3. ApSlyttzaton pSlydzati korcsoportonk6nt l-lll. helyez6sek kerulnek dfazlsra.

Vl. A bir6sSgi 6piiletekbe val6 bel6p6Sr6l

Az alkotSsok elk6sz[t6se c6lj5b6l a blr6sdgi 6puletekbe val6 bel6p6s rendj616l el6zetesen

szlveskedjenek egyeztetni a Gyulai Torv6nysz6k sajt6sz6viv6j6vel vagy sajt6titkSrSval.

Sajt6sz6viv6: dr. Marton Erika (telefonszdm: 06 30502-3467, e-mail: sajto@gyulait.birosag.hu)

Sajt6titk5r: dr. Agoston Fl6ra (telefonsz5m: 06 66 562-200, e-mail: sajto@gyulait.birosag.hu)

Vl l. TovSbbi informiici6k

A pSlySzattal kapcsolatban esetlegesen felmerul6 tovSbbi k6rd6seit a saito@gyulait.birosag'hu

e-mail clmre kuldheti meg.

Gyula,2019.m5rcius6.

a tcirv6nysz6k elniike


