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„POSZT A KIRAKATBAN” 
Kirakatverseny pályázati  ki írás  

 

 

Az országos kirakatverseny fő célja, hogy az idei POSZT (Pécsi Országos Színházi találkozó) 
versenydarabjaihoz kapcsolódó látványos kirakatokat és kirakati installációkat készítsenek a 
versenyzők az utcai kirakatokban. 

A Magyar Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetsége (Dekorszövetség) nyolc éves helyi 
tapasztalattal és hatodik alkalommal szervezője a versenynek.  

 

Az idei verseny két újdonsággal készül: 

1. Grand Opening: kirakat vernisszázs, azaz az elkészült versenykirakatok ünnepélyes keretek között, 
zenekar felvonulásával kerülnek leleplezése. Ezért a versenykirakatokat kérjük takarásban elkészíteni. 
A takarás akkor kerül majd le, amikor a zenekar elhalad az adott kirakat előtt. Ezzel a színes, hangos 
eseménnyel kívánjuk felhívni a helyiek, ill. a városba érkezők figyelmét a résztvevő üzletekre valamint 
a POSZT-ra. 

2. Esti világításban is értékelve lesznek a versenykirakatok. 

3. A verseny kirakatrendezői automatikusan részt vesznek „Év kirakatrendezője” címért való 
versenyben, melyet a Dekorszövetség hirdet meg. 

 

A verseny helyszíne: Pécs, (Pécs belvárosától a Zsolnay-negyedig terjedően).  

A verseny témája: A POSZT-hoz (Pécsi Országos Találkozó) kapcsolódva a színházi találkozó verseny-
színdarabjainak* és az „Off” programjainak feldolgozása a kirakatban. A kirakat témájához szabadon 
választható bármelyik a POSZT bemutatói közül, de az adott üzlet termékeinek is szerepelnie kell a 
kompozícióban. 
A versenyre jelentkezők köre: profi vagy amatőr kirakatrendezők, dekoratőrök, díszlettervezők, 
diákok, alkotóművészek, lakberendezők, stylistok, diákok, üzletek, üzlettulajdonosok és 
alkalmazottaik (nem teljes a lista).  

Nevezési díj: 10.000.- Ft / versenykirakat – melyet a megjelenési felületek szakmai előkészítésére és 
a versennyel kapcsolatos költségekre fordítunk. 

A díj befizetése a regisztrálást követően átutalással történik. 

Jelentkezés / regisztrálás: 2017. június 01. éjfélig a dekorkiallitas@gmail.com e-mail címre 
lehetséges. Az e-mail tárgya: „Nevezés a POSZT a kirakatban versenyre”. A nevezésben az alábbiakat 
kérjük megadni: név, csapat esetén nevek, lakcím, telefonszám, aktív e-mail cím, foglalkozás és/vagy 
kapcsolat a témával. 

Versenykirakatok készítése: 2017. június 8. 10:00–18:00 
Zsűrizés: a zsűri esti és nappali fényben is értékeli a kirakatokat.  
A versenykirakatok értékelése és díjátadás: 2017. június 17. 
Bontás: 2017. június 18.-tól. Kérjük, a versenykirakatok a POSZT ideje alatt álljanak. 

Díjak: Szakmai és közönségdíj. POSZT díja, Dekorszövetség díja, Baranya megyei Iparkamara díja, Pécs 
város díja. Egyéb díjak: Hétfogás Fogadó Villány, Törley Pezsgőpincészet, vásárlási utalványok, 
ajándéktárgyak. 

A verseny további részleteit a jelentkezés után küldjük el. 

Infó vonal: Berzsenyi Márta: 70 775-8817 és Varga László: 30 939-4321 szervezők 

Esetleges kérdéseikkel forduljanak a kapcsolattartókhoz! 
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A rendezvény szervezője: A Dekorszövetség.  
A verseny és a szervezőjének hivatalos weboldala: www.dekorszovetseg.hu 

A verseny hivatalos eseménye a Facebookon: 
https://www.facebook.com/events/1102096646563387/ 

 

* Pécsi Nemzeti Színház versenyprogramjai: 
Závada Pál: Jadviga párnája 
Kálmán Imre: A chicagói hercegnő 
Henrik Ibsen: Nóra 
Wajdi Mouawad: Futótűz 
Radu Afrim: Retromadár… 
Shakespeare: III. Richárd 
Móricz Zsigmond: Kivilágos virradatig 
Csehov: Apátlanul (Platonov) 
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés 
Gorkij: A mélyben 
Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő 
Ivan Viripajev: Részegek 
Mohácsi testvérek: A falu rossza 
Wéber Kata: Látszatélet 
Kodály Központ programok: 
Boban Markovič Orkestar 
Pécs, a musical 
Primadonnák 
Macskák 

 
A versenyző jelentkezésével elfogadja a pályázati feltételeket és hozzájárul, hogy a projektről készült fotók a 
szervezők tulajdonát képezzék, amiket saját publikációikban térítésmentesen használhatnak. Nyilvános fórumon 
mások csak a helyszín, időpont és szerző megjelölésével tehetik ezt.  

Az elkészült versenymunkákért felelősséget nem vállalunk. 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVII.(SZJT) tv., illetve a PTK idevonatkozó paragrafusa értemében a 
versenyprojekt koncepciójával és részletmegoldásaival - mint a projekt része - a Dekorszövetség szellemi 
tulajdona. A projekt és a versenykiírás bármely formában történő felhasználása, másolása, közreadása, 
közzététele, sokszorosítása, átdolgozása, továbbdolgozása, harmadik illetéktelen személynek való továbbadása 
a Dekorszövetség előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. 

Az át nem vett díjakat nem őrizzük meg. 

 

 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dekorszovetseg.hu%2F&h=ATNEKwoMemqFgs7uGi7Gd4lJiDZ11atsafMKqPVmqKjnLl03NCrVK1d8ShjmHEjI0NDeLw6t40LKzkjS0ADZ-8q7JRzVwJlOccOAn1AMG3EHN8hiU6IS1hQrO1dF2iUdGwFt_pwxhkCHnU683T0&enc=AZPoXkjBfembv-4HHzUg_ibxuH4AaI4XlIcRYHK5Et2k3pSTSraRrxXjxau7rV36HqnO0i2tqZ-Sy9UBUO9SKtxZKUw4o6aizt5dbs1AWrAoJkJ2h9K5IqvNccB98L7GJAsVn1l7Qn2vGh1cviAgV5HJOV0zsngb1Kh3eszZlL_wig&s=1
https://www.facebook.com/events/1102096646563387/

