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Gyermekrajzpályázat 8-13 éveseknek
A Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület (BOKKE) Híd a generációk között címmel
gyermekrajzpályázatot hirdet 8-13 éves gyermekeknek.
A pályázat keretében szabadkezes, szabadon választott grafikával és festészeti technikával készült
alkotások nyújthatók be.
A pályaművek választható témái:
 Családban élni jó!
 Közösségbe tartozom
A pályaművek formai követelménye:
Méret: A/3
Cím és jelige: az alkotás hátoldalán legyen olvashatóan feltüntetve.
(Más azonosító, jelzés – pl. név – ne szerepeljen a pályamunkán.
Jelige bármilyen szó lehet, ez helyettesíti a pályázó nevét a zsűritagok előtt. )
A produktumokat szakmai zsűri értékeli három korcsoportban (8-9, 10-11, 12-13 évesek).
Értékelési szempontok: anyag- és eszközhasználat; formaalkotás, térkitöltés; témaválasztás (kiíráshoz
igazodása); kreativitás; kifejezőerő, összhatás.

Beküldési határidő: 2018. december 17.
A nevezés módja:
A pályázatra a pályamunka beadásával és a Nevezési lap elektronikus beküldésével lehet jelentkezni.
A Nevezési lapot a pályázat melléklete tartalmazza.
A nevezéseket a bokorportal@bokorportal.hu e-mail-címen fogadjuk.
Az e-mail tárgysorába (Subject) kérjük beírni: BOKKE rajzpályázat 2018
Az e-mailben az alábbi adatok feltüntetését és a melléklet csatolását kérjük:
 Az pályamunka címe; a szerző neve, életkora, jeligéje
 Az e-mailhez csatolva: Nevezés lap kitöltve, az aláírt szülői nyilatkozattal (szkennelve)
Az alkotások a BOKKE címére az alábbi módon nyújthatók be:
 Személyesen: Bokorporta, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 49. az alábbi időpontokban:
2018. december 2-án 11-12 óra között; december 16-án 17-18 óra között.
 Postán ajánlott küldeményként: Bokor Egyesület, 1012 Budapest, Attila út 113.
 Egyéni úton: a közösségi hálózaton keresztül a BOKKE vezetőségéhez eljuttatva.
Az elektronikusan beküldött Nevezési lapot – amely a törvényes képviselő aláírt hozzájárulását is
tartalmazza –, kérjük papíralapon is csatolni a pályamunkához!
A pályázatra 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 pályamunkákat a helyszínen kiállítás keretében mutatjuk be a közönségnek.
A pályamunkák digitalizálás után a Bokorportál (www.bokorportal.hu) galériájában elérhetők lesznek.
A díjátadó után az eredeti alkotásokat a Bokorporta fogadóterében kiállítjuk, vagy kérésre visszaadjuk az alkotóknak.
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.

NEVEZÉS
a Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület által 2018-ban meghirdetett
HÍD A GENERÁCIÓK között című gyermekrajzpályázatra.
A pályázó adatai:
Jelige:
Név:
A pályamunka címe:
Korosztály:

8-9 éves

10-11 éves

12-13 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
………………………………………………………………………………………..………………….......… 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 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, illetve kiskorú gyermekem által benyújtott pályázati anyagról kép- és hangfelvételek
(fénykép, videó) készüljenek, és azok illusztrációként ingyenesen felhasználhatók az eseményről szóló
tájékoztatásban, valamint a Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület weboldalán és Facebookoldalán közzétehető.
Hozzájárulok, hogy 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:
…………………………..…………………………………………..………..
kiskorú törvényes képviselője

