„Drága kincsünk
a hermelin”
címmel érme- és ékszerrajzoló pályázatot hirdet
a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

A pályáza t témája :
Ritka, értékes természeti kincsünk a 2021. Év Emlőse: a Hermelin. Egy ilyen könnyed, légies, ugyanakkor kitartó és
szívós kisragadozónk képe csodásan mutathat például egy ezüstből vert pénzérmén, egy kimunkált aranygyűrűn,
vagy fülbevalón, esetleg egy ékköves medálon. Engedd el a fantáziádat és alkoss olyan művet, amelynek központi
témája a hermelinnel kapcsolatos, bármilyen érme, vagy ékszer! Az érmék vagy ékszerek szépen kidolgozottan és
az értékeléshez elegendően nagy méretben jelenjenek meg a képen, akár önmagukban, akár egy teljes kompozíció
hangsúlyos részeként. A műalkotások digitálisan leképzett formáját tudjátok beküldeni a pályázatra, tehát szkennelt,
fotózott, vagy eleve digitálisan összeállított pályaművel lehet nevezni.

pályáza ti feltételek :
◊ A pályázatban általános iskola felső tagozatos és középiskolás gyermekek, fiatalok vehetnek részt egy darab, színes
vagy fekete-fehér, a témában tetszőleges technikával készült, egyedi mű megalkotásával és annak digitális formában
való beküldésével.
◊ A pályázatban való részvétel feltétele az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megismerése és tudomásul vétele,
valamint a gyermeki és/vagy szülői hozzájárulási nyilatkozat csatolása. Ezek a dokumentumok a pályázati felületen
(www.hermanottointezet.hu/draga-kincsunk-hermelin) érhetőek el.

Jelen tkezés a pályázatra :
A pályázatok beküldési határideje: 2021. október 11. 23:59.
A pályaműveket jó minőségben (600 dpi, A4 vagy A3 méret, JPG, PDF vagy TIF formátum), kizárólag elektronikus
úton a www.hermanottointezet.hu/hermelin-telen-nyaron/ felületen lehet feltölteni.
(Kérjük, őrizd meg az eredeti alkotást is!)
◊ Ugyanitt kérjük feltölteni a gyermek és/vagy szülő részéről kitöltött és aláírt, a személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulási nyilatkozatot. A nyilatkozat kitölthető űrlapja szintén a honlapról tölthető le:
www. hermanottointezet.hu/draga-kincsunk-hermelin/
◊ A pályázó, vagy törvényes képviselője a pályázati felületen található adatvédelmi tájékoztató megismerését és
elfogadását a felületen található jelölő négyzetben tudja rögzíteni.

A pályázat értékelése :
A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri bírálja el. A legjobb alkotások készítői természetvédelemmel kapcsolatos
ajándéktárgyakban és élményajándékokban részesülnek, amiket a pályázók a „Hermelin Gálaműsorral” összekötött
eredményhirdetésen, várhatóan november második felében vehetnek át, ünnepélyes keretek között.
A legjobb pályaműveket a nagyközönség számára is bemutatjuk.
A gála időpontjáról és részleteiről a pályázókat e-mailben értesítjük.
Kérdés esetén írj a rajzpalyazat@hoi.hu címre!

