PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület alkotói pályázatot hirdet
AZ 5000 ÉVES KÍNA
„MAGYAR – KÍNAI BARÁTSÁG” címmel.
A pályázat célja:
Kína nevét említve egyaránt gondolhatunk a távol-keleti konyhára, vagy az ókorból ismert találmányokra,
mint például: a porcelán, a selyem, a papír vagy az iránytű. Ma már sokak számára jól ismert a Nagy Fal,
a Sárga-hegy, a pagodák, a teafőzés művészete, vagy a Kung-Fu.
Mindezek mellett 2019-ben ünnepeljük a 70. évfordulóját annak, hogy Magyarország, elsők között ismerte
el a Kínai Népköztársaságot, annak kikiáltása után.
Ez alkalomból szeretnénk, ha a pályázók alkotásaikban is kifejeznék a kínai-magyar barátság
sokszínűségét, bemutatnák a világ egyik legérdekesebb, és legősibb civilizációját, megjelenítve annak
páratlan történelmét, különleges hagyományait és kultúráját, mindent, ami a mesés Kínáról eszükbe jut.
Kínában egyesül a múlt, és a jövő!

A pályázaton részt vehetnek: magyarországi általános iskolák alsó-, és felsőtagozatos tanulói,
egyénileg vagy csoportosan.

A pályázati módok, alkalmazott technikák:
1.
2.
3.
4.

képregény
szobor
figura
rajz, festmény
 vízfesték
 tempera
 olajfesték
 filctoll
 tollrajz
 zsírkréta
 pasztell
 montázs
 kollázs
 vegyes technika
5. fotóalbum, fotómontázs
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Nevezési feltételek












A nevezési lapon és a beküldött munka hátoldalán vagy alján is olvashatóan kérjük feltüntetni az alábbi
adatokat: az alkotó nevét, életkorát, a nevezési kategóriát, (egyéni vagy csoportos, alsó- vagy felső
tagozatos), a pályázó elérhetőségét (lakcím, vagy az iskola címe, telefon, e-mail cím), valamint a
pályamű címét.
Csoportos nevezés esetén az oktatási intézmény adatait, a csoport nevét (osztály) is kérjük megküldeni.
A pályázatra egy csoport (osztály) max.2 db, egyéni pályázó pedig max.5 db alkotással nevezhet
Csoportos nevezésnek minősül, amennyiben az iskolás csoport (osztály) legalább 75 %-a hozzájárul a
mű elkészítéséhez
Csak olyan pályaművet fogadunk el, amellyel más pályázaton nem indult az alkotó.
A pályázaton kizárólag saját munkával lehet részt venni.
A pályázati anyag beküldésével a pályázó törvényes képviselője automatikusan elfogadja a pályázat
részvételi kiírásában foglaltakat és hozzájárul ahhoz, hogy a szervező a beküldött, és a kiválasztott
alkotásokat a honlapján, promóciós anyagaiban, rendezvényein térítésmentesen, időbeli és minden
egyéb korlátozás nélkül használja, a pályaműveket kiállításokon, rendezvényeken szerepeltesse.
A pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni.
A szervezőket nem terheli felelősség az olvashatatlan, vagy téves adatszolgáltatásból eredendően.
A pályamű elküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való
részvételhez.

A pályaművek beküldése
A pályamunkákat postán kérjük beküldeni, az alábbi címre:
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
1158 Budapest, Neptun utca 57.
A borítékra kérjük ráírni: „AZ 5000 ÉVES KÍNA”
MAGYAR - KÍNAI BARÁTSÁG PÁLYÁZAT
Beküldési határidő: 2019. április 30.
Az eredményhirdetésre 2019. május 30-ig kerül sor.
A nyerteseket elektronikusan levélben, vagy telefonon tájékoztatjuk a díjátadás pontos időpontjáról és
annak helyszínéről.

A pályázati alkotások elbírálásának szempontjai:
Minden nevezési kategóriában a 3 legszebb, legkreatívabb pályamunkát díjazzuk.
A pályázat szabályainak betartása.
A pályaművek nevezési feltételeinek teljesülése.
A benyújtott alkotásnak a pályázati címhez való ötletes, egyéni és kreatív kapcsolódása
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A pályázat díjazása:
A legjobb pályázatot beküldő osztály nyereménye:
1. helyezett: vacsora egy kínai étteremben, parlamentlátogatás, kalligráfia oktatás, kínai teázási
szokások az osztálynak, találkozás egy Shaolin kungfu mesterrel
2. helyezett: az iskolában kalligráfia oktatás, a kínai teázási szokások bemutatása, oroszlántánc
bemutató, találkozás egy Shaolin kungfu mesterrel
3. helyezett: az iskolában kalligráfia oktatás, a kínai teázási szokások bemutatása, találkozás egy
Shaolin kungfu mesterrel
A legjobb, egyéni pályázatot beküldő nyertes ajándéka:
1. helyezett: egy kínai okostelefon, könyv, a kínai teázási szokások bemutatása, találkozás egy
Shaolin kungfu mesterrel
2. helyezett: egy kínai okostelefon, találkozás egy Shaolin kungfu mesterrel
3. helyezett: könyv, találkozás egy Shaolin kungfu mesterrel
Az egyéni győzteseket is meghívjuk egy kínai étterembe egy vacsorára és egy parlamentlátogatásra.
Az egyéni és csoportos kategóriában is mindkét korcsoportban (alsó-, felső tagozat) a díjazás a fentiek
szerint történik.
A zsűri különdíjban részesíti a magyar-kínai barátságról szóló legjobbnak ítélt alkotást, amelynek díja:
egy kínai okostelefon, egy vacsora egy kínai étteremben és látogatás a parlamentben.
A pályázattal kapcsolatban további információ:
Borka-Szász Tamás
E-mail: borkaszasztamas@gmail.com
Telefon: +36 30 863 1148

A pályázati kiírás elektronikusan is megtekinthető a következő elérhetőségen:
www.facebook.com/Nagy-Fal-Magyar-Kínai-Barátság-Egyesület-393849994028506
Jó munkát kíván a pályázat kiírója: a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület!

További együttműködő partnerek:
Konfuciusz Intézet
Nemzetközi Chan Wu Szövetség
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
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