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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Kiszler András karnagy vezetésével az elmúlt
években számtalan elismerésben részesült. Fellépéseiket óriási érdeklődés kíséri, az
idei évben például a hagyományos újévi koncertjük 2 alkalommal megtöltötte a Tinódi
ház színháztermét.
A zenekar tagjainak tehetségét valamennyien ismerjük és elismerjük, de tudjuk azt is,
hogy a nézők számára a színpadi élmény a zenekar látványával kezdődik. Fontos, hogy
a néző is és a zenekar tagjai is lássák és érezzék az egységet, összetartozást. Ezt
szimbolizálhatja egy jól megválasztott egységes kiegészítő vagy egy formaruha, ami
fesztiválokon, versenyeken megkülönbözteti a csoportot, a fellépéseket ünnepi
eseménnyé emeli.
A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar tagjai országszerte városunk jó hírét öregbítik.
Úgy gondolom eddigi teljesítményük alapján méltóak arra, hogy önkormányzatunk
egy formaruha biztosításával köszönje meg és ismerje el eddigi munkájukat, illetve
előlegezze meg a bizalmat a további jó teljesítményért.
Javaslom, hogy képviselő-testületünk írjunk ki nyilvános pályázatot a zenekar részére
formaruha tervezésére – gyártására.
Határozati javaslat
a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar részére formaruha tervezésére és gyártására
nyilvános pályázat kiírásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dombóvári
Ifjúsági Fúvószenekar részére formaruha tervezésére az alábbi tartalommal:
FELHÍVÁS
Dombóvár Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Dombóvári Ifjúsági
Fúvószenekar részére formaruha tervezésére és gyártására
A pályázatnak tartalmazni kell:
• Egymással összhangban álló női és férfi formaruha terveit.(Az ajánlattevőnek
lehetősége van többféle ajánlattételre. A pályázathoz lehetőség szerint több
modellrajzot kérünk csatolni.)
• Leírást a választott anyagról, annak összetételéről.
• A formaruha előállításának, valamint tervezésének költségét (1 db női és 1 db
férfiruhára levetítve).
• Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy rendelkezik-e a javaslatának
megvalósításához szükséges kapacitással
A formaruhával kapcsolatban támasztott megrendelői elvárások:
• stílusa vegye figyelembe a zenekar által jellemzően játszott zeneművek stílusát,

• a ruha szabása kényelmes legyen, ne akadályozza a mozgásban annak viselőjét,
• alapanyaga nehezen gyűrődő, jól szellőző legyen.
A pályázat beadási feltételei:
A pályaműveket szabadon választott színes grafikai technikával, elől és hátulnézetben,
rövid leírással, ismertetővel, és a felhasználandó anyagok mintáival, max. A/2-es
méretben kérjük leadni.
A ruhatervek rajzait személyesen vagy postai úton a Dombóvár, Szabadság u. 18.
címre kérjük eljuttatni. Kérjük, a borítékra írják rá: formaruha pályázat
Határidő: 2016. május 31.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki rendelkezik a ruhák
megvalósításához szükséges kapacitással.
Díjazás:
Dombóvár Város Önkormányzata csak a legjobbnak ítélt pályamunkát honorálja, a
pályázó által a pályázatban megjelölt összeggel.
Eredményhirdetés:
A beérkezett tervekről – a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar tagjainak véleményét
figyelembe véve - a képviselő-testület dönt, a pályázat eredményéről, arról legkésőbb
2016. július 10-ig értesíti a pályázókat.
A Pályázó hozzájárul, hogy a kiíró valamennyi modellrajzát a nyilvánosság előtt
bemutassa. A benyújtott pályaművek tulajdonjoga az esetleges kivitelezésről szóló
szerződés megkötéséig az alkotóé marad, azokat a pályázat kiírója nem honorálja.
A pályázaton résztvevő pályázatának benyújtásával a pályázati feltételeket magára
nézve kötelezőnek elfogadja. A határidőn túl, vagy nem a kiírásnak megfelelően, vagy
hiányosan benyújtott pályamunkákkal a pályázat kiírója nem foglalkozik.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás az ejudit@dombovar.hu címen, vagy a 20369-7411 telefonszámon kérhető.

Határidő:

2016. április 15. – felhívás közzétételére,
2016. június 30. – a javaslatok testület elé terjesztésére
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