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Szépirodalmi pályázat ~15–20 éveseknek 

 
A Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület Híd a generációk között címmel szépirodalmi 

pályázatot hirdet a 15-20 (±2) éves korosztályba tartozó fiataloknak. 

A pályázat célja: a pályamunkák szubjektív nézőpontból mutassák be, hogy a fiatal nemzedék tagjai 
hogyan gondolkodnak a családról, közösségről és saját jövőjükről; mely szellemi értékeket tartanak 
fontosnak; milyen szerepe van életükben a segítő, baráti kapcsolatoknak;, mit tudnak tanulni az 
idősebb generációtól.  

A pályázatra önálló, eredeti, még nem publikált szépirodalmi alkotások nyújthatók be: versek, 
mesék, elbeszélések, novellák, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, vallomások stb. 

A pályaműveket szakmai zsűri értékeli három korcsoportban: 13-14, 15-17, 18-22 évesek 
Az írásművek választható témái: 

 Családban élni jó! 
 Az én időmben – interjú a nagyszülővel 
 10 év múlva (így élek majd) 

A pályázatra benyújtott írásművek formai követelménye:  
Formátum (választható): doc, docx, odt, rtf  
Betűtípus: Times New Roman 
Betűméret: 12-es 
Szövegkép: sorkizárt 
Sorköz: szimpla 
Margó: minden irányban 2,5 cm 
Terjedelem: ~2000-20000 karakter (szóközzel) 

    Beküldési határidő: 2018. december 17. 
 

A pályaműveket a bokorportal@bokorportal.hu e-mail-címen fogadjuk. 

Az e-mail tárgysorába (Subject) kérjük beírni: BOKKE irodalmi pályázat 2018 

Az e-mailben az alábbi adatok feltüntetését és mellékletek csatolását kérjük: 
 Az írásmű címe 
 A szerző neve, életkora 
 A szerző jeligéje (bármilyen szó lehet, az helyettesíti a szerző nevét a zsűritagok előtt) 
 Az e-mailhez csatolva: 

1. Az írásmű (a választott formátumban és a formai követelmények szerint)  
Kérjük, hogy a csatolt fájlban csak az írásmű szövege, címe és a szerző jeligéje szerepeljen! 

2. Nevezés lap (kitöltve, aláírva, kiskorú pályázó esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat) 
A nevezési lapot a pályázat melléklete tartalmazza. 

Nevezési díj nincs. 

A jeligés nevezéseket és a zsűri döntését a Bokorportálon (www.bokorportal.hu) tesszük közzé, a 
pályázókat e-mailben értesítjük. 

A pályázaton résztvevők emléklapot kapnak és tárgyjutalomban részesülnek. 

A hivatalos eredményhirdetés és díjátadás 2019. január 5-én, a Bokorünnepen lesz, a Duna-parti 
Piarista Kápolnában. 

A Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot kiegészítse vagy módosítsa, a pályázat határidejét 
meghosszabbítsa, továbbá a pályázati kiírás feltételeit a pályázat időtartama alatt megváltoztassa A pályázati kiírás esetleges változásairól 
a www.bokorportal.hu weboldalon kerül közzétételre a szükséges tájékoztatás. 
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NEVEZÉS 

a Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület által 2018-ban meghirdetett  
HÍD A GENERÁCIÓK között című szépirodalmi pályázatra. 

A pályázó adatai: 

Jelige:  

Név:  

Választott téma:  

Korosztály: 13-14 éves  15-17 éves  18-22 éves (Aláhúzással jelöld!) 

Lakhely:  

 

Hozzájáruló nyilatkozat 

személyes adatok kezeléséhez,  
képmás- és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához. 

 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján 
hozzájárulok és engedélyezem, hogy személyes adatkörömet/ 
 
………………………………………………………………………………………..………………….......… nevű kiskorú gyermekem 
személyes adatkörét a Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület mint adatkezelő a pályázattal 
összefüggésben a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok az adatbázisába 
bekerüljenek. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A pályamunka benyújtásával tudomásul veszem mint pályázó/kiskorú pályázó törvényes képviselője, 
hogy a jelen pályázat feltételeit maradéktalanul megismertem és elfogadom, a rendelkezéseket 
magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Hozzájárulok és engedélyezem továbbá, hogy az eredményhirdető és díjkiosztó ünnepségen kiskorú 
gyermekemről/személyemről, illetve általam/kiskorú gyermekem által benyújtott pályázati anyagról 
kép- és hangfelvételek (fénykép, videó) készüljenek, és azok illusztrációként ingyenesen felhasznál-
hatók az eseményről szóló tájékoztatásban, valamint a Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület 
weboldalán és Facebook-oldalán közzétehető. 

Hozzájárulok, hogy nevem/kiskorú gyermekem neve az eseményről szóló sajtóközleményben 
megjelenjen. 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való 
hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15.-21. cikke 
(Infotv.14-21. §), a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz 
fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikk (Infotv.22-23. §) tartalmazza. 
 
Kelt: 

 
     …………………………..…………………………………………..……….. 
     16 éven felüli pályázó/kiskorú törvényes képviselője 


