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A programváltoztatás és az előválogatás jogát a szervezők fenntartják! 

 
 

Felhívás művészeti kiállításon való részvételre 

a SINOSZ Fővárosi és Pest Megyei Szervezetének Siketek Világnapja rendezvénye 

keretében  

 

Kedves siket és nagyothalló Tagunk! 

 

A SINOSZ Fővárosi és Pest Megyei Szervezete által 2015. szeptember 26-án rendezendő siketek 

világnapi kiállításra művészeti alkotással lehet jelentkezni. A kiállítást Puskás Győzőné megbízott 

művészeti vezető szervezi hallássérültek alkotásaiból. Budapesti és Pest megyei SINOSZ-tagok 

jelentkezhetnek, amatőr és profi alkotók nevezését is várjuk. 

Ha vannak saját készítésű munkáid, amiket szívesen megmutatnál másoknak is, akkor várjuk 

jelentkezésedet! A rendezvény helyszínén közönségszavazás alapján jutalmazzuk az alkotókat. 

 

A téma szabadon választható, több kategóriában, összesen maximum 4 alkotással lehet nevezni, 

alkotásonként külön jelentkezési lapon, szeptember 13-ig. Az előválogatás jogát fenntartjuk! A 

kiválasztott alkotókkal Puskás Győzőné fog egy megbeszélés keretében egyeztetni a részletekről.  

Kategóriák: 

1. Fotó 

2. Kerámia 

3. Festmény, grafika, rajz 

4. Egyéb munkák (pl: gyufaszálból készült munkák, gyöngyfűzés, kötés, horgolás, hímzés, 

szalmafonás, kosárfonás…) 

 

A kiválasztott alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban (pl. a képeket keretezve, paszpartuval 

ellátva) fogadjuk el. 

 

A rendezvény helyszíne: KÖSZI (Kőbányai Szabadidő Központ) Budapest, X. (Kőbánya), 

Előd u. 1.  

A rendezvény időpontja: 2015.09.26. (szombat) 14-18 óra 
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Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 13. 18:00 

 

Jelentkezési feltételek: 

 2015. évre érvényes SINOSZ-tagság 

 Minden jelentkező összesen maximum 4 db, saját készítésű alkotással jelentkezhet. 

 Kategóriánként külön jelentkezési lapot kérünk kitölteni. 

 Az alkotás(ok)ról készült képe(ke)t határidőig személyesen, postai úton vagy 

elektronikusan (bp.nagyothallok@sinosz.hu; bpsiketek@sinosz.hu) juttassák el a 

budapesti szervezetek titkáraihoz! (Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 21.) 

 A kiállításra való szállításról (oda-vissza) a jelentkezőnek kell gondoskodnia. A 

rendezvény idejére felügyeljük a kiállított munkákat. 

 A jelentkező felelősséget vállal azért, hogy az alkotás saját műve, mellyel semmilyen 

szerzői és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből 

adódó kárért felel. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minden jelentkezőt szeretettel várunk! 
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