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A PÁLYÁZAT RÉSZLETES LEÍRÁSA 

1.Adatok és feltételek 

1.1 A felhívás célja a 21. Budapest Pride LMBTQ Fesztivál hivatalos dalának megírása 
(továbbiakban: Pályázat) 
1.2 A pályázatra minden 18. életévét betöltött természetes személy, vagy zenei 
formációként, zenekarként együttműködő személyek (továbbiakban: Pályázó) nyújthatnak be 
pályázati anyagot. Ellenkező esetben szülői beleegyező nyilatkozatra van szükségünk, ezze l 
kapcsolatban emailben tudunk adni bővebb tájékoztatást. 
1.3 Egy pályázó több pályázati anyagot is benyújthat, ezek külön-külön kerülnek értékelésre. 

2. Pályázati határidők, legfontosabb dátumok 

2.1 A 4.1-es pontban leírt pályamunka beküldési határideje 2016. május 31, éjfél 

3. Pályázás módja 

3.1 A pályázó a 4.1-es pontban leírt tartalmakat Soundcloud csatornájára feltöltve, és a 
pályamunkára mutató direkt linket az alábbi űrlapon beküldve tud részt venni a pályázaton. 
3.2 A 4.1-es és 5-ös pontban felsorolt tartalmak alapján a Budapest Pride elbírálja a 
beküldött pályázatokat. 

4. Pályázat tartalma 

4.1 A pályázatra az alábbi tartalmak beküldését kéri a Budapest Pride:  
 a pályázatra írt vagy átírt dal 
 dalszöveg a dal leírásába feltöltve vagy emailben elküldve 
 dalszöveg magyar fordítása (amennyiben az eredeti szöveg nem magyar nyelvű) 

4.2 A pályamű kizárólag saját tartalmak felhasználásával készülhet. 
4.3 A Pályázó által már korábban megjelentetett dalok is részt vehetnek a pályázatban, ám 
az elbírálás során előnyben részesítjük az erre pályázatra írt, ezelőtt még semmilyen 
formában meg nem jelentetett dalokat. 

5. Pályázat elbírálása 

Pályázat bírálatra bocsátásának feltételei: 
5.1 A pályamű határidő lejárta előtt került benyújtásra 
5.2 A pályamű megfelel a 4.1-es pontban leírtaknak 
5.3 A pályamű megfelel a szervezet alapértékeinek 
5.4 A pályamű illeszkedik a rendezvény szellemiségéhez, céljaihoz 

  

https://docs.google.com/a/budapestpride.hu/forms/d/1E0bSNg7vQ1NwTNEEe2aBhlkUZJeuzm9ypkbISWxcC-c/viewform
http://budapestpride.hu/fesztival/a-budapest-pride-manifesztoja
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6. Díjazás 

A nyertes pályamű lesz a 2016-os Budapest Pride Fesztivál hivatalos dala. 

7. Hozzájárulási nyilatkozat 

A pályázatban való részvétellel kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Szivárvány 

Misszió Alapítvány pályázatára benyújtott alkotásomat díjmentesen, nyilvánosan 

közzétegyék, rendezvényeiken felhasználják, Youtube csatornájukra feltöltsék, hozzá 

vizuális elemeket társítsanak, közönség előtt, televíziós képernyőn vagy interneten 

lejátsszák mindennemű formában. Hozzájárulok, hogy fent nevezett Alapítvány képviselői a 

megjelenésekhez bármilyen kommentárt fűzzenek, nyilatkozzanak. Hozzájárulok, hogy az 

anyagot archiválják. Fenti hozzájárulásaim időben és térben korlátlanok. Alulírott Pályázó 

kijelentem, egyben feltétlen jogszavatosságot vállalok, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. számú törvényben foglalt összes - a pályázatomban megnevezett dal 

felhasználáshoz a szükséges mértékű szerzői- és szomszédos jogokkal rendelkezem. 


