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VILÁG BUBORÉKJAI, EGYESÜLJETEK! 

 
Buborékban élünk. Földgömb-buborékban, laposföld-buborékban, pénzbuborékban, 
szegénységbuborékban, áldozatbuborékban, erőszakbuborékban, 
hatalombuborékban, ingatlanbuborékban, karrierbuborékban, prekariátus-
buborékban, anarchistabuborékban, alkalmazottbuborékban, nemzetbuborékban, 
világpolgár-buborékban, turistabuborékban, telepesbuborékban, gémerbuborékban, 
instabuborékban, offlinebuborékban, klímavédő-buborékban, látszatbuborékban, 
dubaibuborékban, anyaságbuborékban, családfőbuborékban, nomádbuborékban, 
karitászbuborékban, enyémbuborékban, leszarombuborékban. 

Oké, de miért baj ez? Miért lett szitokszó a buborék? Miért nem beszél senki a 
saját buborékjáról? Miért zsűrizzük le állandóan a másik ember buborékját? Talán 
mert minden buborék csak belülről szép, kívülről csak egy kilukadt lufinak látszik? 
Vagy azok, akik buborékot emlegetnek, nem élnek buborékban? Talán az nem egy 
buborék, ha azt gondolod, nem élsz buborékban? Nem lehet, hogy nem a 
buborékkal van baj, hanem velünk, akik képtelenek vagyunk két ellentmondó 
buborékot összeilleszteni, átjárhatóvá tenni, hogy megismerjük a dolgok különböző 
oldalait? 

Nem lehetne a buborékjainkat egymásnak megmutatni? Mint egy lakást, vagy a 
helyet, ahol dolgozunk, a várost, amiben élünk, a hitünket, amiért cselekszünk, vagy 
a tudásunkat és képességeinket, ami értelmet ad a létezésünk élményének? 

Te milyen buborékot fújsz? Milyen buboréktól szívsz? Melyik buborékot szereted? 
Melyik készít ki? A te buborékod határai hová esnek? Tudsz közösködni, 
kiközösíteni, közösülni vagy bedobni a közösbe a sajátodat más buborékokkal? 

Vagy a te buborékod az egyetlen igazság, az univerzális energia-egyenlet, a 
teljesség törvénye, a lét képlete? 



Lehet, hogy mindenkinek ilyen a buborékja. Az viszont biztos, hogy mindenkinek 
igaza van és mindenki téved. És ez megint egy buborék. 

De mindegy is. Egy a lényeg: gyere, és tárd fel nekünk a buborékodat, hogy 
egyszerre minél több buborékot tudjunk megismerni, megmutatni, bejárni! Itt az új 
ARC pályázat, és csak rád vár, hogy alkoss, képezz, teremts és legyél büszke a 
saját buborékodra, a többire meg kíváncsi! 
 
Nyugi. Az ARC is csak egy buborék. De ha hozod a buborékod, még nagyobbra 
fújhatjuk. 

Világ buborékjai, egyesüljetek! 
 

Szabadon választott téma: Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül 
más ötlettel, témával is pályázhatsz szabadon! 

  
CIVILARC 
Mi közöm hozzá? 
Pályázat civil szervezetek és szerveződések számára 
 
A pályázatok leadási határideje: 2022. július 20. 12:00 
https://arcmagazin.hu/  
https://civilizacio.net/  
 
Sokan azt gondolják a szolidaritásról, hogy az valamiféle emberi kötelesség, mégis 
gyakran elmulasztjuk. Sokszor félünk kiállni bajba került embertársaink mellett, 
hiszen ezzel magunk is kockázatot vállalunk. Rossz emberek lennénk vagy csak 
önérdekkövetők? Vagy egyszerűen figyelmetlenek vagyunk? És milyen az, amikor 
rájövünk, jót tenni valójában nagyon jó!?  
 
Civilek ezrei számára a szolidaritás örömforrás, erőforrás, szeretetforrás. Ha valakik, 
ők meg tudják mutatni az embereknek, hogy a szolidaritás annak is jó, aki szolidáris! 
Azt még érezzük, miért jó annak, akivel mi magunk szolidárisak vagyunk, és 
segítséget nyújtunk neki. Az azonban mintha nem lenne egyértelmű, hogy nekünk, a 
közösségünknek, a társadalomnak miért van szüksége arra, hogy kiálljunk másokért. 
Mi változik, ha ott vagyunk egymásnak?   
 

https://arcmagazin.hu/
https://civilizacio.net/


Ötleteljetek és meséljétek el nekünk és a kiállítás látogatóinak, civilként mit jelent 
számotokra a szolidaritás! Létezik egyáltalán? Hogyan jelenik meg a munkátokban? 
Nektek miért fontos? És milyen érzés átélni? Mutassátok meg! 
 
A zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek kiállításra kerülnek. A pályázaton való 
részvétel bejegyzett civil szervezetek és informális szerveződések (közösségek, 
kezdeményezések, mozgalmak, civil társaságok) számára egyaránt nyitott.  
 
A pályázat az ARC kiállítás keretein belül, a Civilizáció koalíció szervezésében valósul 
meg. A kiírás azért született, mert hiszünk benne, hogy a szabad és cselekvő polgár 
épít: fenntartható, demokratikus, igazságos és szolidáris közösségeket teremt. 
Hisszük, hogy mindenki civil, aki tesz azért, hogy világunk és benne Magyarország 
jobb és élhetőbb hely legyen.  
 
A jelentkezés menete és a teljes pályázati kiírás megtekinthető itt: 
https://arcmagazin.hu/assets/downloads/final-22-ARC-palyazati-kiiras.pdf  

 
*** Pályaműkészítő pártaláló! *** 

 
Terveznél egy jó ügyért, de nincs kinek? Vagy civilként pályáznál, de nincs, aki 
megcsinálja a plakátot? Összekötünk titeket! Várjuk azon művészek, képkészítők, 
grafikusok és ügynökségek jelentkezését, akik segítenének bejegyzett civil 
szervezetek és informális szerveződések pályaműveinek elkészítésében! Azoknak a 
civileknek a jelentkezését is várjuk, akik pályázni szeretnének, de nincs, aki 
megvalósítsa az ötleteiket! A jelentkező grafikai szolgáltatóknak és civileknek 
pártaláló rapidrandit szervezünk (a felmerülő igényekhez igazodva)! Jelentkezési 
határidő a pártalálóra: június 28. 
 
Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/Xh7RZfCvzAFcAfiK6  
 
Magyarország legnagyobb köztéri kiállítása várja szabad gondolataidat és zseniális 
vizuális ötleteidet! 
 
Alkoss képet, és pályázz! 
 
Pályaművedet óriásplakát formátumban készítsd el! Lásd a technikai feltételek 
részt! 
 
  

https://arcmagazin.hu/assets/downloads/final-22-ARC-palyazati-kiiras.pdf
https://forms.gle/Xh7RZfCvzAFcAfiK6


ARC PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
  
Pályázat Kiírója az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. 
  
Jogi és személyi feltételek 

o    Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes 
személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett 
szervezet (ez utóbbi kettő együttesen a továbbiakban: jogi 
személy). 

o    Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat Kiírója nem köt 
ki feltételt a pályázókkal szemben. 

o    Pályázni csoportosan is lehet. 

o    A pályázat Kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a 

felsoroltak hozzátartozói és közeli hozzátartozói nem pályázhatnak. 

 

A PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS MENETE 
  
Pályázni kizárólag online módon lehet, jelen pályázat hivatalos honlapján 
(https://arcmagazin.hu). A pályázás és a zsűrizés technikai lebonyolítását az 
eContest pályázatkezelő rendszer támogatja. A pályázat oldaláról lehet az 
eContest rendszerbe regisztrálni és/vagy bejelentkezni, majd nevezni és 
pályaműveket feltölteni. A zsűri is ebben a rendszerben fogja értékelni a 
beérkezett pályaműveket. 
 
Nevezni 2022. június 13-tól – 2022. július 20. 12:00 óráig lehet.  
 
A jelentkezés feltételei: 

• az eContest rendszerben való regisztráció/belépés 
 
• az online nevezési adatlap kitöltése 
 
• az Adatvédelmi tájékoztató és a pályázathoz tartozó egyéb 

nyilatkozatok, valamint kiírásban rögzített feltételek elfogadása 
 

     •    a pályázat tárgyát képező pályaművek feltöltése 

     •    a pályázat véglegesítése  

  



A jelentkezés lépései: 

1.Regisztráció/belépés az eContest rendszerbe 
A pályázat oldaláról (https://arcmagazin.hu/) lehet az eContest rendszerbe 
regisztrálni. Akik már korábban regisztráltak más pályázat kapcsán, azok a 
„Belépés” gombra kattintva, a felhasználónév és a jelszó megadásával be tudnak 
lépni. 
Elfelejtett jelszó esetén a már regisztrált e-mail cím megadásával új jelszó 
kérhető. Ebben az esetben nem szükséges újbóli regisztráció. A kérés elküldését 
követően az eContest rendszer e-mailben elküld egy linket a megadott e-mail 
címre, amely segítségével beállítható az új jelszó. 
 
2.Az online nevezési lap kitöltése 
Az online nevezési adatlap a regisztrációt és/vagy a belépést követően válik 
elérhetővé. 
 
Egy pályázónak – függetlenül attól, hogy saját nevében vagy alkotói csoport, jogi 
személy nevében pályázik – csak egy nevezési adatlapot szükséges kitöltenie. 
Kötelező megadni a pályázó nevét, kapcsolattartási e-mail címét és 
telefonszámát. A nevezési lap kitöltése a szükséges nyilatkozatok megtételével 
válik teljessé. 
Jogi személy pályázata esetén kötelező megadni a jogi személy nevét, 
képviseletére jogosult nevét, székhelyét és adószámát. 
A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy a pályaműveket ő – vagy az általa képviselt 
alkotói csoport, jogi személy – készítette és rendelkezik a beadott pályaművek 
eredeti változatával. 
 
 

3.Adatvédelmi tájékoztató és a pályázathoz tartozó egyéb nyilatkozatok, 
valamint a kiírásban rögzített feltételek elfogadása 
 
A pályázó a nevezési adatlap kitöltésével, a pályázati anyag beküldésével, az 
Adatvédelmi tájékoztató és a nevezési adatlapon rögzített további nyilatkozatok 
elfogadásával automatikusan elfogadja a jelen pályázati kiírásban rögzített 
feltételeket és ezáltal igazolja azt is, hogy a beküldött pályaművei minden 
tekintetben megfelelnek a kiírásnak. 
 
Pályázó elfogadja, hogy 

o    a Kiíró, úgy is mint a kiállítás rendezője jogosult a pályaművek 
nyilvánosságra hozatalára – a pályázó nevének feltüntetése mellett 
– kiállítások keretében, továbbá a kiállításokhoz szorosan 
kapcsolódó katalógusokban, programfüzetekben, internetes 



felületen (https://arcmagazin.hu), reklámokban, és PR keretében, 
stb. Jogosult még a Kiíró a megnyitón a résztvevőkről készült fotók 
cikkekben való megjelentetésére. 

o    a Kiíró a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a 
pályaművekből rendezendő kiállítások népszerűsítésével 
kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására, minden 
esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett, továbbá 
jogosult arra, hogy a pályázat online archívumában megőrizze a 
pályázati anyagot az Adatvédelmi tájékoztatóban rögzítettek 
szerint. 

o    a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben ő lesz az 1., 2., 3., a 
Borz díj és a különdíjasok nyertese, abban az esetben a Kiíró átadja 
nevét és telefonszámát videó- interjú készítésével összefüggő 
kapcsolattartás céljából a HVG Kiadó Zrt.-nek (székhely: 1037 
Budapest, Montevideo u. 14.) 

o    a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy Kiíró, valamint a különdíjat adó 
cég a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve 
elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és 
ennek érdekében nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló 
felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett a fent 
felsoroltaknak. 

o    a pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem 
nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban adott esetben a 
pályázó és a Kiíró külön megállapodást kötnek egymással, melyben 
az esetleges díjazást egymás között a megállapodásban rögzítettek 
szerint megosztják. Ez a különdíjas alkotás esetében is érvényes. 

 
o    a különdíjak esetében a következők is érvényesek: a különdíjak 

nyertesei hozzájárulnak ahhoz, hogy külön díjazás nélkül a díjakat 
felajánlók PR anyagaikban, valamint online felületeiken 
felhasználhassák az alkotást. A felajánlók – ahol lehetséges – 
feltüntetik az alkotó nevét. 

o    a pályázó elfogadja, hogy a beküldött pályaműveket a Kiíró 
térítésmentesen felhasználja a fentiekben leírtak szerint. 

  
 
4.Pályázati anyagok feltöltése, valamint a pályázat véglegesítése  
Egy pályázó maximum 10 pályamunkával nevezhet. 
A pályázati anyagok feltöltésekor a pályázók a nevezni kívánt technikai feltételeknek 
megfelelő pályaműveket tölthetik fel a szerverre, ezért kérjük, hogy a pályaművek 
technikai paramétereiről szóló „Formai és technikai követelmények” részt alaposan 
olvassák át. 
 



Az érvényes pályázat feltétele a pályamű címének megadása, amelynek kritériuma 
a „Formai és technikai követelmények” pontban olvasható. A pályamű leírását 
tartalmazó mező kitöltése nem kötelező, amennyiben a pályázó szükségét érzi, a 
pályamunkához rövid leírást is készíthet, amely maximum 500 karakter lehet. 
 
A pályázók tetszőleges alkalommal, szabadon módosíthatják feltöltött anyagaik 
tartalmát mindaddig, amíg nem véglegesítik a pályázatukat, az erre vonatkozó 
gombra történő kattintással, valamint a jelentkezési határidő le nem telik. 
Fontos, hogy a rendszer a jelentkezési határidő lejárásával nem véglegesíti 
automatikusan a pályaműveket, tehát ha valaki nem véglegesíti pályaműveit, akkor 
azok nem kerülnek a zsűri elé. 
Felhívjuk továbbá a pályázók figyelmét arra is, hogy a leadási határidő vége előtt, az 
utolsó napokban, a tömeges használat miatt a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk 
minden pályázót, hogy a feltöltést minél előbb végezze el. 
 
HATÁRIDŐ 
  
A pályázatok leadási határideje: 2022. július 20. 12:00 óra 
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni. 
 
FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK 
  
Képformátum és felbontás 
A pályamunkát az elbíráláshoz kizárólag JPEG (JointPhotographicExperts Group) 
formátumban, 1920 pixel x 907 pixel (72 dpi) felbontásban, RGB színmódban kell 
feltölteni. A képtömörítési minőség 100% (százalék) ajánlott. Az ezen 
értékhatárokon kívüli képeket a rendszer automatikusan elutasítja, és nem engedi 
feltölteni. 
  
Kiállítás technikai követelményei: 

o    Az óriásplakátként való kinyomtatás érdekében rendelkezésre kell 
állnia a pályamű nyomdai file-jának: 504 mm x 238 mm méretben, 
TIFF vagy Illustrator EPS formátumban, 300-600 dpi felbontásban, 
CMYK állományban. A pályamű nyomdai file-ját a zsűri döntése 
alapján kérjük a pályázóktól a későbbiekben. 

 
o    Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a 

Kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni. 

  



 
Részvételi díj 
Természetes személyek részére nincs nevezési díj. 
Jogi személyek esetében a nevezési díj pályaművenként 200.000 Ft + áfa. 
A nevezési díjat csak abban az esetben kell a cégnek befizetnie, ha a zsűri a 
pályamunkát beválogatta és az alkotás bekerül a kiállítás anyagába. 
 
A CIVILARC kategóriában pályázó jogi személyeknek nem kell nevezési díjat fizetni. 
  
 
ZSŰRIZÉS ÉS DÍJAZÁS 
  
A zsűrizés menete: 
A zsűrizés időszaka: 2022. július 21. - 2022. július 29. 
A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott pályázó pályaművét áttekinti 
és többfordulós zsűrizés során bírálja el. A zsűri köteles kizárni a pályázati 
feltételeknek nem megfelelő pályaműveket. 
A zsűri az 1. fordulóban, az ún. előzsűrizés során, a kategória kiírásoknak 
megfelelően előszűri a pályaműveket, azzal a céllal, hogy a következő fordulóba 
csak a kategória tartalmának megfelelő, szakmailag és technikailag kifogástalan 
pályaművek kerüljenek. A további fordulók során a zsűri tovább szűkíti a 
kategóriák képanyagait, míg végül kialakítja a kiállítandó és díjazott képek végső 
sorrendjét. 
A pályázatok zsűrizése jeligék segítségével, anonim módon történik. 
Az eredmény a kiállítás megnyitó napján sajtótájékoztató keretében válik 
nyilvánossá. 
 
A zsűrizést követően bekérjük a kiállításra került pályamunkák nagyfelbontású 
digitális anyagait. 
 
A zsűri 
A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai az érintett szakmák, 
diszciplínák képviselői (pl.: reklám, művészet, társadalomtudományok, kritika, civil 
szféra).  
Különdíj elbírálásakor a zsűri kiegészül a különdíj felajánlójának delegáltjával. A 
zsűritagok névsorát az https://arcmagazin.hu honlapon tesszük közé augusztus 
folyamán. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított 
szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak be, vagy hagyjanak ki 
pályamunkákat a kiállítandó művek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a 
meghirdetett díjakat. 

https://arcmagazin.hu/
https://arcmagazin.hu/


  
 
A díjazás 
A zsűri az 1., 2., 3., a Borz díj – a legkedélyborzolóbb alkotás díja) –, valamint a 
különdíjak nyertesét a főtémára, valamint szabadon választott témára beérkezett 
pályázatok közül választja ki. 
Közönségdíj: a közönség online szavazhatja meg kedvencét a kiállítás ideje alatt! A 
díjak felsorolása a kiírás végén található. 
 

Díjátadás 
A díjátadásra a kiállítás nyitónapján kerül sor. A nyerteseket és kiállítókat előre 
értesíti a Kiíró a díjátadó helyszínéről és pontos időpontjáról. 
 
NYILVÁNOSSÁG ÉS SZERZŐI JOGOK 
  
Az eContest rendszerben minden pályázónak csak a saját maga által feltöltött 
adatállományhoz van hozzáférési joga, a pályaművek és a pályázók adatai az 
eredményhirdetésig nem nyilvánosak. 
  
A feltöltött képek a pályázati határidő végéig módosíthatók, amennyiben a 
pályázó maga le nem zárja saját anyagát, azaz véglegesíti. 
  
A pályázó tudomásul veszi azt is, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok 
nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői 
jogsértésekért minden felelősség a pályázót (alkotót) terheli, beleértve a 
jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 
  
A pályázó kizárólag saját, illetve alkotói csoport, vagy jogi személy esetében az 
általa képviselt alkotó(k) által létrehozott eredeti szerzői alkotással pályázhat. E 
feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem 
kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a 
díjat visszaszolgáltatni. 
  
A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályaműve(k) 
a saját, illetve alkotói csoport, vagy jogi személy esetében az általa képviselt 
alkotó(k) által létrehozott szerzői műve(k), továbbá felelősséget vállal azért, hogy az 
általa benyújtott pályamű(k) nem sérti harmadik személy szerzői, felhasználói illetve 
személyiségi jogát, a pályamű közzététele semmilyen jogszabályt nem sért. A 
pályázat benyújtójának felelőssége az előbbiekben rögzítettek megsértése esetén 
teljes körű és korlátlan. 



A Kiíró különbséget tesz létező termék fiktív reklámja és létező termék bújtatott 
reklámja között. Amennyiben a pályamunka bújtatott reklámnak minősül és a zsűri 
beválasztja a kiállítandó alkotások közé, a plakát tényleges kiállításának feltételeiről 
a pályázónak, az érintett márka jogtulajdonosának és a pályázat Kiírójának tárgyalás 
keretében meg kell egyeznie. 
 
 
DÍJAK 
 
1.díj 
 

Dell U3421WE UWQHD, USB Type-C monitor 

 

Egy műterem lakás 1 hónapra a Godot Galéria 
felajánlásával 

 

Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó 
Zrt. felajánlásával  

 

Adobe Photoshop CC 1 éves szoftver előfizetés a 
Trans Europe felajánlásával 

 

100 000 Ft értékű utalvány a MERIDA Concept 
Store felajánlásával 

 

Egy üveg tégelyes tea 10 ezer forint értékben, 4 
fős Zhao Zhou Teaműhely kóstolójegy a Zhao 
Zhou Tea Shop felajánlásával 
 

 

50 000 ft-os utalvány az Avokádóim felajánlásával 

 



1 db hetijegy a 2023-as Sziget Fesztiválra a Sziget 
felajánlásával 

 

35 000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság 
felajánlásával  

 

2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett 
programra  
 

 

Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával  

 

reBlup! Bermuda babzsákfotel: 
https://blup.hu/termek/rebluptango/ a Blup! 
jóvoltából  

Egy éves jógabérlet a Mandala Jógastúdiók 
felajánlásával 

 

Kézműves termék Maacraft jóvoltából  

 

Ruhacsomag és kiegészítő felajánlás  

2 rekesz Club-Mate MIX, + 1 zsugor (8üveg) 
yoko + 1 zsugor (8üveg)Vigo mix üdítőital a 
Club-Mate Hungary Kft. felajánlásával 
 

     

1 db éves Kreatív magazin előfizetés 
 

2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával  
         

könyvcsomag a Líra csoport jóvoltából 

 

https://blup.hu/termek/rebluptango/


Cserepes növény felajánlás a Sasplant 
Virágszalontól. 

 

9000 ft-os Ne pazarolj utalvány 

 

2 db jegy a Budapest Park 2022-es programjából 
egy választott magyar előadó koncertjére 

 

ARC molinó újrahasznosításával készült 
MEDENCE RE+CONCEPT táska a Medence 
Csoport felajánlásával 

 

Lemezcsomag a BMC felajánlásával. 

 

Belépőjegy két fő részére a Dumaszínház 
felajánlásával 
  

Kézműves, kistermelői olívaolaj és olívabogyó az 
Honest Toil felajánlásával a görögországi 
Messzinából 

 

Mozijegy két fő részére a Budapest Film 
felajánlásából  

Longboard a ProtestBox felajánlásával 

 



Vászonzsák a civilizacio.net jóvoltából 

 

 
 
 
2.díj  
 

WACOM INTUOS M Bluetooth fekete a Wacom 
jóvoltából 

 

Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó 
Zrt. felajánlásával  

 

CorelDRAW Essentials 2021 / Windows szoftver 
a Trans Europe felajánlásával 

 

70 000 Ft értékű utalvány a MERIDA Concept 
Store felajánlásával 

 

1 db hetijegy a 2023-as Sziget Fesztiválra a Sziget 
felajánlásával 

 

25 000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság 
felajánlásával  

 

Samsung LF27T700QQUXEN 

 

2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett 
programra 
 

 

Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával  

 



reBlup! postapuff a Blup! jóvoltából 

 

6 hónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók 
felajánlásával 
 

 

Kézműves termék Maacraft jóvoltából  

 

Ruhacsomag és kiegészítő felajánlás     

Club-Mate válogatás (1 rekesz club-mate 
mix) +  1 zsugor yoko + 1 zsugor vigo mix 
üdítőital a Club-Mate Hungary Kft. 
felajánlásával 
 

 
     

1 db éves Kreatív magazin előfizetés 
 

2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával  
 

könyvcsomag a Líra csoport jóvoltából 

 

Cserepes növény felajánlás a Sasplant 
Virágszalontól 

 

2 db jegy a Budapest Park 2022-es programjából 
egy választott magyar előadó koncertjére 

 

ARC molinó újrahasznosításával készült 
MEDENCE RE+CONCEPT táska a Medence 
Csoport felajánlásával 

 



Lemezcsomag a BMC felajánlásával. 

 

Belépőjegy két fő részére a Dumaszínház 
felajánlásával 
  

Longboard a ProtestBox felajánlásával 

 

Vászonzsák a civilizacio.net jóvoltából 

 

Kézműves, kistermelői olívaolaj és olívabogyó az 
Honest Toil felajánlásával a görögországi 
Messzinából 

 

Mozijegy két fő részére a Budapest Film 
felajánlásából  

Nyolc ezer forint értékű üvegtégelyes tea a 
ZHAO ZHOU jóvoltából  

 
 
 
 
3.díj 
 

One by Wacom S (CTL-472-N) az Oázis Computer 
jóvoltából  

 

Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó 
Zrt. felajánlásával  

 

CorelDRAW Essentials 2021  / Windows szoftver 
a Trans Europe felajánlásával 

 



50 000 Ft értékű utalvány a MERIDA Concept 
Store felajánlásával 

 

50 000 ft-os utalvány az Avokádóim felajánlásával 

 

1 db hetijegy a 2023-as Sziget Fesztiválra a Sziget 
felajánlásával 

 

15 000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság 
felajánlásával  

 

2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett 
programra 
 

 

Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával  

 

Egy jógapárna az aktuális készletből: 
https://blup.hu/termekek/babzsakfotel/jogaparna/ 
a Blup! jóvoltából  

3 hónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók 
felajánlásával 

 

Kézműves termék Maacraft jóvoltából  

 

Ruhacsomag és kiegészítő felajánlás 
 

     

Club-Mate válogatás (1 rekesz Club-mate 
mix) + 1  zsugor yoko  üdítőital a Club-Mate 
Hungary Kft. felajánlásával 
 

 
     

https://blup.hu/termekek/babzsakfotel/jogaparna/


1 db éves Kreatív magazin előfizetés 
 

2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával  
 

könyvcsomag a Líra csoport jóvoltából 

 

Cserepes növény felajánlás a Sasplant 
Virágszalontól. 

 

2 db jegy a Budapest Park 2022-es programjából 
egy választott magyar előadó koncertjére 

 

ARC molinó újrahasznosításával készült 
MEDENCE RE+CONCEPT táska a Medence 
Csoport felajánlásával 

 

Lemezcsomag a BMC felajánlásával. 

 

Belépőjegy két fő részére a Dumaszínház 
felajánlásával 

  

Kézműves, kistermelői olívaolaj és olívabogyó az 
Honest Toil felajánlásával a görögországi 
Messzinából 

 

Mozijegy két fő részére a Budapest Film 
felajánlásából  

Longboard a ProtestBox felajánlásával 

 



Vászonzsák a civilizacio.net jóvoltából 

 

Nyolc ezer forint értékű üvegtégelyes tea a 
ZHAO ZHOU jóvoltából  

 
 
Borz díj  
A Borz díjat a zsűri annak a pályázónak ítéli oda, aki a berögzült sémákból kilépve a 
legkedélyborzolóbb, legpimaszabb pályaművet küldte be. 
 

WACOM INTUOS S Bluetooth fekete a Wacom 
jóvoltából  

 

Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó 
Zrt. felajánlásával  

  

Ajándék csomag a Trans Europe felajánlásával 
(Creative Cloud-os notesz, Adobe Photoshop-os 
díszpárna, Szoftver.hu aport póló)  

50 000 Ft értékű utalvány a MERIDA Concept 
Store felajánlásával 

 

Nyolc ezer forint értékű üvegtégelyes tea a 
ZHAO ZHOU jóvoltából 
 

 

1 db hetijegy a 2022-es Sziget Fesztiválra a Sziget 
felajánlásával 

 

2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett 
programra 
 

 

Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával  

 



Egy jógapárna az aktuális készletből: 
https://blup.hu/termekek/babzsakfotel/jogaparna/ 
a Blup! jóvoltából 
 

 

3 hónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók 
felajánlásával 

 

Kézműves termék Maacraft jóvoltából  

 

Ruhacsomag és kiegészítő felajánlás  

Club-Mate válogatás (1 rekesz Club-mate 
mix)  a Club-Mate Hungary Kft. 
felajánlásával 
 
 

      
     

1 db éves Kreatív magazin előfizetés 
 

2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával  
 

könyvcsomag a Líra csoport jóvoltából 

 

Cserepes növény felajánlás a Sasplant 
Virágszalontól. 

 

2 db jegy a Budapest Park 2022-es programjából 
egy választott magyar előadó koncertjére 

 

ARC molinó újrahasznosításával készült 
MEDENCE RE+CONCEPT táska a Medence 
Csoport felajánlásával 

 

https://blup.hu/termekek/babzsakfotel/jogaparna/


Lemezcsomag a BMC felajánlásával. 

   

Belépőjegy két fő részére a Dumaszínház 
felajánlásával 
  

Longboard a ProtestBox felajánlásával 

 

Vászonzsák a civilizacio.net jóvoltából 

 

Kézműves, kistermelői olívaolaj és olívabogyó az 
Honest Toil felajánlásával a görögországi 
Messzinából 

 

Mozijegy két fő részére a Budapest Film 
felajánlásából  

 
 
Különdíjak 
 
Újbuda különdíja 
Újbuda különdíját a zsűri azon pályázat készítőjének ítéli oda, aki fontos társadalmi 
kérdésre progresszív módon reflektál és cselekvésre ösztönöz. 
 
Díj:  
Egyedi, újbudai kulturális ajándékcsomag. 
 

 



 
 
 
 
Budapest különdíja 
A Budapest különdíjat a zsűri azon pályázat készítőjének ítéli oda, aki Budapest 
szempontjából a legfigyelemreméltóbb megoldást alkalmazza. 
 
Díj: 
A Budapest Brand Nonprofit Zrt. felajánlja a Budapest díjat, mely elismerés 
magában foglal egy bruttó 300.000.- Ft összegű díjazást, ezen kívül 2 db Budapest 
Kártyát, mellyel testközelbe kerülnek a fővárosi élmények. 

 
 
 
 
A Hammer Agency különdíja 
A Hammer Agency különdíját a zsűri azon pályázat készítőjének ítéli oda, aki 
marketing szempontból a legütősebb megoldást alkalmazza. 
 
Díj:  
Egyedi készítésű Hammer díj 
 

 
Közönségdíj  
A közönség online szavazhatja meg kedvencét a kiállítás ideje alatt! 
 

Dell S3221QS - Dell 32 Curved 4K UHD Monitor| 
S3221QS - 80cm (31.5’’) 
 

 

 



Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó 
Zrt. felajánlásával  

 

1 db hetijegy a 2023-as Sziget Fesztiválra a Sziget 
felajánlásával 

 

80 000 Ft értékű utalvány a MERIDA Concept 
Store felajánlásával 

 

2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett 
programra 
 

 

Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával  

 

Egy jógapárna az aktuális készletből: 
https://blup.hu/termekek/babzsakfotel/jogaparna/ 
a Blup! jóvoltából  

3 hónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók 
felajánlásával 

 

Kézműves termék Maacraft jóvoltából  

 

Ruhacsomag és kiegészítő felajánlás  

Club-Mate válogatás (1 rekesz Club-mate 
mix)  a Club-Mate Hungary Kft. felajánlásával 
   

     

1 db éves Kreatív magazin előfizetés 
     

2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával  
 

https://blup.hu/termekek/babzsakfotel/jogaparna/


Könyvcsomag a Líra csoport jóvoltából 

 

Cserepes növény felajánlás a Sasplant 
Virágszalontól. 

 

6000 ft-os Ne pazarolj utalvány 

 

2 db jegy a Budapest Park 2022-es programjából 
egy választott magyar előadó koncertjére 

 

ARC molinó újrahasznosításával készült 
MEDENCE RE+CONCEPT táska a Medence 
Csoport felajánlásával 

 

Lemezcsomag a BMC felajánlásával. 
  

 

Belépőjegy két fő részére a Dumaszínház 
felajánlásával 
  

Longboard a ProtestBox felajánlásával 

 

Vászonzsák a civilizacio.net jóvoltából 

 



Kézműves, kistermelői olívaolaj és olívabogyó az 
Honest Toil felajánlásával a görögországi 
Messzinából 

 

Mozijegy két fő részére a Budapest Film 
felajánlásából  

 
  
A Kiíró a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja. 
  

További információ: e-mailen a palyazz@arcmagazin.hu email címen vagy telefonon 
a +3670 363 23 83-es telefonszámon kérhető. 
  
Kövesd az ARC-ot a Facebookon és az instagramon! 
http://www.facebook.com/ArcMagazin 
https://www.instagram.com/arckiallitas/ 
 
 
 

http://www.facebook.com/ArcMagazin
http://www.facebook.com/ArcMagazin
http://www.facebook.com/ArcMagazin
https://www.instagram.com/arckiallitas/

