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Pályázati feltételek
A Rotary Club Szentendre pályázatot hirdet Szentendrén tanuló diákok, csoportok számára.
A Pályázat tíz nyertese

100.000 - 300.000 forint értékű anyagi támogatásban részesül.
A támogatás a nyertesek által választott konkrét tanulmányok -szakmai vagy tanulmányi utak, versenyek,
fesztiválok stb.- költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordítható. (A
támogatás felhasználásáról pontos elszámolást szükséges készíteni.)

A Pályázaton azok a Szentendrén tanuló diákok, illetve csoportok vehetnek részt, akik
•

a pályázat benyújtásakor 12-20 éves korúak (csoport tagok esetén is).

Rotary tagok és más támogatók gyermekei, hozzátartozói nem pályázhatnak!

Pályázati kategóriák:
•
ZENEMŰVÉSZET (klasszikus zene, népzene, jazz, elektroakusztikus zene, ének stb.)
•
TÁNCMŰVÉSZET (balett, modern tánc, kortárs tánc, néptánc, társastánc)
•
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
•
SZÍNMŰVÉSZET, BÁBMŰVÉSZET

A Pályázat két részből áll:
• az első a pályázó bemutatkozása és pályaműve,
• a második személyes ismerkedés, beszélgetés az Értékelő Bizottság tagjaival.
A jelentkezőnek az alábbiak szerinti írásbeli pályázatot kell benyújtani
1.

A Pályázónak legfeljebb három oldal terjedelemben kell bemutatnia magát, illetve a csoportot, annak
eredményeit, céljait. (A korábbi sikerek, eredmények hiánya nem kizáró ok.) A bemutatkozásban a

1

pályázónak ki kell térni arra, hogy az ösztöndíjat milyen célra és formában kívánja felhasználni, az
milyen tanulmányokat, képzést, fejlődést biztosítana számára.
2.

A pályázathoz csatolni szükséges legfeljebb két pályaművet, a pályázó művészeti tevékenységének
megismerése céljából: zeneművészeti ágban video- vagy hangfelvétel, táncművészeti,
színművészeti, bábművészeti ágban videofelvétel, képző- és iparművészeti ágban az alkotásról,
műtárgyról készült felvétel (egy műtárgyról több felvétel is készíthető) formájában.

3.

A mellékelt adatlap, szülői nyilatkozat kitöltése a részvétel feltétele.

Az írásos pályázatot
elektronikus formában a rotart.rotary@gmail.com címre 2017. április 24. éjfélig lehet benyújtani.
Bármelyik írásos pályázati követelmény hiánya, illetve a benyújtási határidő elmulasztása a pályázatból való
automatikus kizárást eredményezi!

Szóbeli (személyes beszámoló) pályázat
A határidőben beérkezett, a követelményeknek megfelelő és az Értékelő Bizottság által kiemelkedőnek
ítélt pályaművet, művészi alkotást benyújtó Pályázónak személyes beszélgetésen, bemutatkozáson
szükséges részt venni.
A szóbeli beszámoló alkalmából a Pályázónak:
röviden be kell mutatni magát és művészeti tevékenységét, beszélni arról, hogy miért pályázik,
válaszolni kell a személyével, illetve a pályázati anyaggal kapcsolatos kérdésekre.

Értékelés
Maximum 100 pont érhető el a következő megoszlásban:
60 pont
30 pont
5 pont
5 pont

az írásos pályázat, a pályamű(vek) minősége
a pályázó szóbeli bemutatkozása
a pályázó rászorultsága
a Rotary ismerete (információk a rotary.hu oldalon találhatók)

A pályázatok bírálatát a Értékelő Bizottság végzi, melynek tagja a Rotary Club Szentendre elnöke és három
tagja. Továbbá zeneművészet kategóriában Zakar Katalin a Vujicsics Tihamár Zeneiskola igazgatója,
képzőművészet kategóriában ef. Zámbó István festőművész.

Pályázati határidők
➢ Az írásos pályázat beadási határideje:
➢ Értesítés az írásos pályázat eredményéről:
➢ Személyes beszélgetés határideje:
➢ Eredményhirdetés és a díjak átadása:

2017.
2017.
2017.
2017.

április 24.
május 07-ig
május 28-ig
június 13.

Szentendre, 2017. február 20.
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