AZ ESŐVÍZ ERŐFORRÁS - RAJZPÁLYÁZAT
Bogyiszló Község Önkormányzata pályázatot hirdet bogyiszlói lakcímmel
rendelkező 10-14 éves diákok számára: "Az esővíz erőforrás!" témához
kapcsolódó alkotások készítésére és beküldésére.

Nevezési feltételek és pályázati szabályzat
A rajzpályázaton részt vehet:
• minden

bogyiszlói állandó lakcímmel rendelkező 10-14 év közötti aktív
tanulói jogviszonnyal rendelkező lakos.

A rajzpályázat témája:
• bemutatni

az esővíz megóvásának, felhasználásának hasznosságát,

előnyeit.

A rajzpályázaton alkalmazható technikák:
• az alkotásokat A4 méretben, tetszőleges papírra lehet elkészíteni
• a rajzok bármilyen technikával készülhetnek (színes ceruza, filctoll,

zsírkréta, tempera, vízfesték, pasztell kréta stb...)

A rajzokat eredeti példányban kell leadni.
1 pályázó csak 1 darab rajzot adhat le.
A rajzok hátára kérjük feltüntetni az alkotó diák:
• nevét
• korát
• bogyiszlói
• iskoláját.

állandó lakcímét

A pályázati felhívás időtartama: 2022. 09. 05. - 2022. 09.30.
A pályázatok beadási határideje: 2022.09.30. 12.00 óra
A pályázatok beadási helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Közösségi Tér (7132 Bogyiszló, Kossuth u. 30.) információjában
Díjazás
• Minden nevező, aki alkotását leadja 1 tábla csokoládét kap.
• A 10 legjobb alkotást Bogyiszló Község Önkormányzatának
•A

képviselő-

testülete választja ki a pályaművek közül.
10 legjobb, kiválasztott rajz kiállításra kerül a Petőfi Sándor
Művelődési Ház Közösségi Térben (7132 Bogyiszló, Kossuth u. 30.)
és online közönségszavazással dőlnek el a helyezések.

Az alkotásokra Bogyiszló Község facebook oldalán lehet szavazni.
(https://www.facebook.com/bogyiszlokozsegonkormanyzata)

A legtöbb szavazatot, like-ot kapott 10 alkotás az alábbiak szerint kerül
díjazásra:
• 1. helyezett: oklevél és 12.000.- forint értékű ajándékutalvány
• 2. helyezett: oklevél és 10.000.- forint értékű ajándékutalvány
• 3. helyezett: oklevél és 8.000.- forint értékű ajándékutalvány
• 4-10. helyezett: oklevél és könyv

Szavazás:
•A
•A

10 legjobb alkotás kihirdetése: 2022.10.10.
10 legjobb alkotás szavazásának időtartama: 2022.10.10. 2022.10.31.
• A szavazás lezárása: 2022.10.31. éjfél (az ezután beérkező
szavazatok már nem számítanak bele az eredménybe)
• Szavazni kizárólag online lehet Bogyiszló község facebook oldalán az
erre kijelölt posztoknál.
• Szavazásnak csak a like darabszám számít, a kommentek, szöveges
üzenetek, megosztások nem.
• Az alkotások megoszthatóak, szavazásra lehet buzdítani, de a
pályázat szempontjából fontos kijelölt eredeti platformon érvényes
LIKE szavazatok számítanak csak a végeredménybe.
• Egy pályaműre, alkotásra egy személy csak egyszer tud LIKE-ot
nyomni, szavazni.
Eredményhirdetés:
•A

közönségszavazás eredményének kihirdetési határideje:
2022.11.02.
• A közönségszavazás eredményének kihirdetési helye: Bogyiszló
facebook oldala
• Ünnepélyes díjátadás ideje: 2022. 11.04.
Egyéb rendelkezések:
•A

rajzpályázaton résztvevő, pályaművet leadó diákok a leadáskor
kapják meg a nevezéssel járó 1 tábla csokoládé díjat.
• A rajzpályázaton való részvétel ingyenes, ám szabályokhoz kötött.
• A rajzpályázatból automatikusan kizárásra kerül az a pályázó, aki nem
felel meg jelen szabályzatnak és/vagy nem tartja be a nevezési
feltételeket.
• A pályaművek leadásakor be kell nyújtani a törvényes képviselők által
aláírt nyilatkozatot, miszerint hozzájárulnak, hogy a nevezett
alkotásokról fotó készül, illetve online, vagy kiállítás formájában a
nevezett pályaművek mindenki számára láthatóak, elérhetőek
lesznek.
• A pályázaton résztvevők tudomásul veszik, hogy a szervezőt
semmilyen jogi kötelezettség nem terheli, ha az online formában
kommunikált pályaműveket más céllal harmadik fél megosztja, letölti.

információkérés: munkaugy@bogyiszlo.hu
2022. augusztus 30.
(Készült Bogyiszló Község Vízrendezése I. ütem projekt keretében)

