PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A kecskeméti Katona József Könyvtárban működő Bács-Kiskun Megyei Europe Direct Információs Központ
környezetvédelmi fotó- és rajzpályázatot hirdet Bács-Kiskun megyei általános- és középiskolás diákok,
valamint felnőttek számára,

ZÖLD JÖVŐNK
Fenntarthatóság Bács-Kiskun megyében a zöld Európáért 2020
címmel.
A pályázat célja:
• a gyerekek és fiatalok figyelmét a fenntarthatóság és a környezettudatos életmód fontosságára
irányítani;
• az Európai Unió zöld prioritásának hangsúlyozása;
• közvetlen környezetünk értékeinek megismerése;
• a környezet megóvását, javítását szolgáló tevékenységek megjelenítése;
• a „zöld jövő” egyéni, lényegre törő, kreatív bemutatása;
A pályázatra mindkét kategóriában külön korcsoportokban várjuk a pályamunkákat!
1. korcsoport 6 -12 éves kor
2. korcsoport 13 -17 éves kor
3. korcsoport 18 év felett
A pályázat meghirdetése a Bács-Kiskun Megyei Europe Direct Információs Központ weboldalán történik.
(http://www.bacstudastar.hu/europe-direct)
A részvétel pályamű/pályaművek regisztrációjához kötött, amit az alábbi weboldalon lehet megtenni;

http://web.kjmk.hu/europedirect/Fotopalyazat/zoldjovonk.aspx
A regisztrációkor a következő adatokat kell megadni:
- Név
- Életkor
- Elérhetőség (e-mail cím)
- Település
- Pályázni kívánt kategória/kategóriák (fotó és/vagy rajz)
- Pályamunka beadásának módja (online feltöltés a weboldalunk felületére vagy postai úton)
Egy személy akár mindkét kategóriában (tehát fotó és rajz) egyaránt nevezhet, és kategóriánként 3
pályaművet nyújthat (regisztrálhat) be.
Az alkotások beadása:
Fotók:
Rajzok:

- Feltöltéssel: http://web.kjmk.hu/europedirect/Fotopalyazat/zoldjovonk.aspx
- Feltöltéssel: http://web.kjmk.hu/europedirect/Fotopalyazat/zoldjovonk.aspx
- Postai úton: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

A feltöltött fájlok méretkorlátja (feltöltésenként) 5MB!
A pályaművekkel kapcsolatos elvárások:
Fotók:
Rajzok:

Fotósorozatokkal nem lehet nevezni
Tetszőleges technika, ideértve a digitálisan készült műveket is;
A/3 vagy A/4 méret

A pályázók kizárólag saját munkákkal nevezhetnek, a bizonyíthatóan nem saját alkotásokat a pályázatból
kizárjuk!
A határidőn túl beérkező és a kiírásnak nem megfelelő fotókat és rajzokat a pályázatban nem tudjuk
értékelni.
A munkák beküldési határideje: 2020. szeptember 30.
Az elbírálást szakértő zsűri végzi mindkét kategóriában.
A díjazás kategóriánként és korcsoportonként történik, ahol az első három helyezettet díjazzuk!
Fotó:
1. korcsoport (6-12 éves)
1. helyezett – Fujifilm Instax mini 9 polaroid fényképezőgép (22.000 Ft)
2. helyezett – Könyv, fotóalbum (10.000 Ft)
3. helyezett – Fotóalbum (5000 Ft)
2. és 3. korcsoport (13-17 éves) és Felnőtt korcsoport (18 év felett)
1. helyezett – Fujifilm Instax mini 9 polaroid fényképezőgép (22.000 Ft)
2. helyezett – 1 éves digitális Fotó magazin előfizetés, fotóalbum (10.000 Ft)
3. helyezett – Fotóalbum (5000 Ft)
Rajz (minden korcsoportnál):
1. helyezett – Wacom rajztábla (20.000 Ft)
2. helyezett – Rajzeszköz-ajándékcsomag (10.000 Ft)
3. helyezett – Rajzeszköz-ajándékcsomag (5.000 Ft)

Az eredményhirdetés időpontja: 2020. október 16.

Sok sikert kívánunk minden pályázónak!

A Katona József Könyvtár és a Bács-Kiskun Megyei Europe Direct Információs Központ a személyes adatokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, azaz a“GDPR”) rendelkezéseinek
megfelelően, csak a pályázat céljából kezeli és a pályázat lezárultával azokat megsemmisíti.

