A Mesebeli Országok – lengyel és magyar népmesék és legendák című
rajzpályázat szabályzata.
1. A rajzpályázat Szervezője az InArt Alapítvány.
2. A rajzpályázat időtartama: 2019. 01. 09. – 2019. 03. 06. A munkák benyújtási
határideje: 2019. 02. 01.
3. A munkákat szkennelve kérjük küldeni a tadam.rajzpalyazat@gmail.com
címre 2019. 02. 01-ig.
4. Díjak: mesekönyvek, társasjátékok
5. A pályázatot a következő korcsoportok számára hirdetjük meg:
I- 6-8 éves;
II- 9-12 éves;
III- 13-15 éves.
A rajzpályázat célja, hogy fejlessze a gyermekek művészi kifejezőkészségét,
bátorítsa őket a népmese, mint irodalmi műfaj felfedezésére, és mélyítse bennük a
magyar és lengyel népmesék ismeretét.
6.
7. A rajzpályázat témája: A kedvenc magyar népmesém vagy A kedvenc lengyel
népmesém.
8. A pályamunkák bármilyen technikával készülhetnek, de kizárólag A4
méretben.
9. A beküldött pályamű kísérőlevelének a következőket kell tartalmaznia: az
alkotó teljes neve, a szülő vagy törvényes gyám emailcíme, valamint a kitöltött
és aláírt hozzájáruló nyilatkozat (a nyilatkozatminta a szabályzat 1. sz.
melléklete). A nyilatkozat aláírásával hozzájárul a gyermek részvételéhez a
pályázaton, illetve hozzájárul a következő személyes adatok megőrzéséhez
és nyilvánosságra hozásához: a gyermek neve, életkora, osztálya és
iskolájának neve.
10. A Szervező fenntartja a jogot a pályázati munkák publikálásához és
reprodukálásához, honorárium fizetése nélkül.
11. A pályázatok értékelése két szakaszban történik:
I. forduló: 2019. 02. 02 – 2019. 02. 06. – a legjobb 5 alkotás kiválasztása
kategóriánként, erdményhirdetés a wonderlandfestival.hu weboldalon, illetve
értesítés e-mailben.
II. forduló: 2019. 02. 08 – 2019. 02. 18. – a legjobb művekről döntő
közönségszavazás. Az első fordulóban kiválasztott 15 legjobb alkotást a Mesebeli

Országok c. kiállításon fogjuk bemutatni Budapesten. A közönségszavazatok alapján
minden kategóriában I., II. és III. helyezést fogunk kiosztani.
2019. 02. 19 – 2019. 03. 05 – szavazatszámlálás, a győztes pályaművek
kiválasztása
2019. 03. 06. - eredményhirdetés a wonderlandfestival.hu weboldalon és e-mailben.
12. A közönség a legjobb munkákat titkos szavazással, a Mesebeli országok c.
kiállítás színhelyén elérhető szavazólap kitöltésével választja ki a kiállítás
időtartama alatt (2019. 02. 08–28.). Díjazásban a legtöbb szavazatot kapó
munkák részesülnek (I., II. és III. hely minden kategóriában).
13. A versenypályázati eljárás lezárására és az eredményhirdetésre legkésőbb
2019. 03. 06-án kerül sor.
14. A könyv- és társasjátékdíjakat személyesen vagy postán kézbesítjük a
nyertesek címére.
15. A Szervező fenntartja a jogot a pályázati kiírás módosítására külön értesítés
nélkül. A pályázattal kapcsolatos esetleges vitákban kizárólag a Szervező
hozhat döntést. A szervező döntései véglegesek, ellenük fellebbezés
benyújtására nincs lehetőség.
A rajzpályázat partnerei:
Kiadók: Csimota Könyvkiadó, Csodaceruza, Gutenberg Kiadó, Media Rodzina, Móra
Könyvkiadó, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Lengyel Intézet,
Muzeum Warszawy (Varsói Múzeum), Zamek Królewski na Wawelu (Waweli Királyi
Palota) és Granna játékfejlesztő.
A rajzpályázat a Wonderland Festival „Mesebeli Országok” keretében,
Lengyelország budapesti nagykövete, prof. Jerzy Snopek, Magyarország varsói
nagykövete, Kovács Orsolya Zsuzsanna, Könyv Intézete (Instytut Książki)
védnökségével zajlik.

