„Föld mélyétől a csillagokig” Rajzpályázat
A 25 éves Nemzeti Kulturális Alap (NKA), a MANK és az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság (ANPI) grafikai pályázatot hirdet „Modern kori barlangrajzok” címmel.
A pályázók feladata olyan alkotás létrehozása, mely az őskori barlangrajzok látványvilágát,
vizuális hagyományát gondolja újra.
A pályázat kategóriái a következők:
- I. kategória gyermek (3-9 éves)
- II. kategória gyermek (10-14 éves)
- III. kategória felnőtt (14 év fölött)
A formai követelmények:
1. az alkotásnak szabványos A4-es formában kell készülnie, 300 dpi minőségben, olyan
technikával, ami plakát méretűre nagyítható
2. Egy pályázó több alkotással is nevezhet.
3. Kérjük a pályamunkákon feltüntetni:
- a mű címe
- a pályázó neve, kora
- a pályázott kategória
4. Beküldés módja: Elektronikusan, e-mail levél jpg fomátumú mellékleteként
A pályázatokat az alábbi e-mail címre kell beküldeni: barlangturak.anp@gmail.com. Az email tárgyaként kérjük feltüntetni: „Modern kori barlangrajzok”.
5. A pályamunkák benyújtásának határideje: 2018. október 03. 24.00.
6. Az eredményhirdetésre 2018. október 13-án a „Föld mélyétől a csillagokig” című
rendezvényen kerül sor Aggteleken a Baradla-barlang fogadóterén.
A díjazás kategóriánként:
- I kategória: I. díj - 30 ezer Ft értékű, II. díj - 20 ezer Ft értékű, III. díj - 10 ezer Ft értékű
ajándékcsomag.
- II.kategória: I. díj - 40 ezer Ft értékű, II. díj - 25 ezer Ft értékű, III. díj - 15 ezer Ft értékű
ajándékcsomag.
- III.kategória: I. díj - 60 ezer Ft értékű, II. díj - 35 ezer Ft értékű, III. díj - 25 ezer Ft értékű
ajándékcsomag.

A pályázaton való részvétel feltétele a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött és a pályázó törvényes
képviselője által aláírt jelentkezési lap csatolása a beküldött pályamunkához. A 16. életévet betöltött pályázó a
jelentkezési lapot saját maga is kitöltheti, az abban foglalt nyilatkozatot joghatásosan megteheti.
Amennyiben a fentiek szerint a törvényes képviselő hozzájárulása nem történik meg, akkor a kiskorú a
pályázaton nem vehet részt.

