Felhívás
Kedves Diákok! Tisztelt Pedagógusok!
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2019-ben is meghirdeti
alkotópályázatát,

„Világörökségünk, a Puszta”
címmel
általános iskolás és középiskolás tanulók számára.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság alkotói pályázatot hirdet a Hortobágyi
Nemzeti Park – a Puszta Világörökségi Listára kerülésének 20. évfordulója alkalmából.
Az alkotói pályázatra műfaji meghatározás nélkül lehet pályázatokat benyújtani az
alábbi témakörökben:
A, Az én Hortobágyom
B, A Hortobágy sorsa – sorsok Hortobágya
Mindkét témakörben benyújtott pályaműveknek valamilyen szempontból kötődnie kell
a világörökségi helyszínt jellemző kiemelkedő egyetemes értékhez.
Lásd:http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/vilagorokseg/oldal/kiemelkedoegyetemes-ertek

A pályaműhöz kísérőlapot szükséges csatolni - a felhívás mellékletében-, amely
egyúttal jelentkezési lapul is szolgál. Amennyiben egy pályázó több pályaművel is
jelentkezik (műfajonként max. 1), akkor alkotásonként külön kísérő lapot szükséges
mellékelni! Csapatok esetében valamennyi csapattagnak külön jelentkezési lapot kell
kitöltenie és aláírnia, majd ezeket együtt kell mellékelni a pályázathoz. Elektronikusan
benyújtott pályaművekhez az eredeti aláírt és beszkennelt nyilatkozatot mellékelni kell.
Korcsoportok:
 általános iskola 6-8. évfolyam


középiskola 1-2. évfolyam



középiskola 3-4. évfolyam

Egyéni vagy csoportos (egy csoport max. 3 fő) pályázatokat várunk. Csoportos
pályázat esetén a csapattagoknak egy korcsoportba kell tartozniuk.
Beadási határidő: 2018. március 1., péntek, 12.00 óra

Beadási kritériumok műfajonként:
Irodalmi alkotás: max. 1500 szó. Beküldés: elektronikusan, szerkeszthető formátumban
(preferált a .doc).
Képzőművészeti alkotás: mérete ne haladja meg az A/3, vagy 50x50x50 cm méretet
(alsó mérethatár nincs). Tetszőleges technikával és anyaghasználattal készülhet. Beküldés:
postai úton vagy személyesen, digitális alkotásokat eletronikusan (lásd fotó kritériumait).
Zenemű: max. 5 percben előadható énekes és/vagy hangszeres darab. (Dalszövegként
már létező művek felhasználhatóak.) A pályamű ebben a műfajban egy (kísérettel vagy
anélkül megszólaló) énekes vagy hangszeres zenei demó. Beküldés: elektronikusan MP3 vagy
MP4 formátumban.
Fotó: egyéni vagy sorozat (egy sorozat max. 3 darabból állhat, és indokolni kell a fotók
kapcsolatát); kép minősége legalább 3600x2400 pixel, de az egyes képek mérete ne haladja
meg a 10 megabyte méretet. Fotó kiterjesztése .jpg. Beküldés: elektronikusan.
Film: max. 5 perc időtartamú. Tetszőleges műfaj, pl. dokumentumfilm, animáció,
„játékfilm”, stb. Beküldés: elektronikusan .avi, .mp4, .mkv formátumban.
Vegyes műfajú alkotás: a fenti műfajok ötvözésével készült alkotás.
Egy pályázó műfajonként max. 1 pályaművel, de összesen max. 3 műfajban, azaz
összesen max. 3 pályaművel pályázhat.
Klasszikus vagy kortárs, akár alternatív felfogású alkotásokat is várunk, hangvételi
megkötöttség nélkül.
A pályaművek a felhívást megelőzően is készülhettek, de azoknak eredeti alkotásoknak
kell lenniük. Amennyiben a pályamű már szerepelt valamilyen megmérettetésen, annak
tényét és az esetleges elért eredményt a jelentkezési lapon jelezni kell.
Értékelés és díjazás
A pályaműveket egy független zsűri értékeli. Az értékelés során technikai pontosítást
kérhet a zsűri.
A legjobb alkotások alkotóit 2019. április 27-én, a Kihajtási Ünnep, a világörökség napja
rendezvény keretében jutalmazzuk (családi belépőkel és tárgynyereményekkel), illetve
alkotásaikat bemutatjuk a nagyközönségnek (az értékeléseket követően egyeztetünk
ennek módjáról).
Amennyiben a pályamű valamilyen tárgy, kérjük külön jelezni, hogy azt visszakéri-e a
pályázó május 30. után.

Egyéb feltételek
A pályázat benyújtása napján 18. életévüket betöltött pályázó, vagy 18 évnél fiatalabb
pályázó esetén felkészítő tanára és/vagy szülője/gondviselője a pályamű benyújtásával
tudomásul veszi és hozzájárul, hogy
 adatait a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kizárólag a pályázat lebonyolítása
érdekében
kezeli
és
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően
tárolja, továbbá tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a pályázat kapcsán róla
képfelvételek készüljenek, s azok híradás, tudósítás céljával nyilvánosságra
kerüljenek.
 a pályamű reprodukciójának (fotó, film) bemutatási célú felhasználásához a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság honlapján, közösségi oldalain és kiadványaiban.
Benyújtás helye, módja:
Pályamű műfaja szerint - lásd beadási kritériumok műfajonként:
 postai úton vagy munkaidőben személyesen: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
 elektronikusan: vilagoroksegunk.a.puszta@gmail.com e-mail címre címzett, 5 Mb
feletti küldemény esetén valamely óriásfájlküldő szolgáltatás közbeiktatásával
A borítékon, csomagon, e-mail tárgyában szerepeltetni kell: „Tolnay Zsuzsa részéreKizárólag saját kezű felbontásra" „Világörökségünk, a Puszta – alkotói pályázat”
megjelölést
Információ: Tolnay Zsuzsa, világörökségi szakreferens
e-mail: tolnayzsuzsa@hnp.hu  tel: +36 30 375-9443

