ESTÖRI—JUNIOR Kreatív Alkotói Verseny
ORSZÁGOS ALKOTÓI PÁLYÁZAT
8-12 éves tanulók részére
„BOROSTYÁN, AZ IDŐKAPUS ”címmel
Kedves Gyerekek!
Ha

szerettek rajzolni, festeni, alkotni,

biztatunk Benneteket, hogy vegyetek részt az

Esterházyak által meghirdetett alkotói pályázaton!
Réges régen az Esterházyak ősi fészkében, a fraknói várban, ahol vastag falak között rejtőzött a
kincstár, a festmények, titkos lépcsők, ágyúk és más izgalmas dolgok, egy láncokon lógó krokodilt
helyeztek el a kapu felett, hogy őrizze a kaput. Évszázadok teltek el azóta. A krokodil, akit
Borostyánnak hívtak, mindent láthatott, ami a várban történt.
Mit gondoltok, mit mesélne Nektek? Hogyan képzelitek el azt, amit Borostyán látott?
Segítségül adunk Nektek három történetet, és arra kérünk Benneteket, hogy illusztráljátok ezeket!
A történetek a hamarosan megjelenő családi könyv részletei. A könyv szerzője: Molnár Krisztina Rita.
A versenymunka elkészítése előtt kérjétek tanítóitok, tanáraitok, szüleitek segítségét!

A rendezvény szervezője: Esterházy Magyarország Alapítvány/Esterházy Privatstiftung
A verseny célja:
Elsődleges célunk, hogy a gyerekek a három rövid történeten keresztül bepillantást nyerjenek
az Esterházy család életébe, évszázados történetébe. Korosztályuknak megfelelően új ismereteket
szerezhessenek a XVII. században élt emberek életmódjáról, az ünnepekről, művészetről, viseletről.
Szeretnénk inspirálni a tanulókat a történetek élményszerű, kreatív vizuális megjelenítésére.

A verseny témája:
A készülő családi könyv fejezeteiből lehet egyet kiválasztani, és azt illusztrálni:
1. Borostyán
2. Vánkosfánk
3. Sátor és pajzs
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A pályázaton résztvevők köre:
Általános iskolákba járó, illetve alapfokú művészeti oktatásban részesülő 8-12 éves tanulók
egyénileg, felnőtt kapcsolattartóikon keresztül jelentkezhetnek.

A pályamunkákra vonatkozó formai elvárások:
A pályamunkák A/3-es méretben, szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek, pl.:
színes ceruza, filctoll, zsírkréta, tempera, olajpasztell, tus, kollázs stb. Az illusztrációhoz megadott
három történet itt megtalálható.
A pályamunkákat nem kérjük paszpartuzni, felragasztani.

A jelentkezés módja:
A versenyre online jelentkezés szükséges a következő címen: www.estorijunior.hu
(felkészítő tanár/szülő, oktatási intézmény adatainak és a gyermek nevének, korának megadásával)
A jelentkezésre 2019. március 31-ig van mód.
A jelentkezés időszak lezárását követően a pályázó felnőtt kapcsolattartója e-mailben egy
versenykódot kap. Abban tájékoztatjuk az online felhasználói fiók aktiválásáról és a pályamunka
online feltöltésének módjáról. (ez előtt, kérjük, ne küldjék el még a pályamunkát)
Az online regisztrációval egyidejűleg viszont már elkezdődhet a versenymunka elkészítése.

Pályamunkák feltöltése:
A

pályamunkákat

tanára/szülője

digitális,

április

szkennelt/fényképezett

11-ig

töltheti

fel

a

formában

későbbiekben

a

versenyző

megadott

kapcsolattartó

helyre

és

módon.

Szkennelés/fényképezés felbontása: minimum 300 dpi


Szkennelt fájl kiterjesztése: jpg



Szkennelt fájl maximális mérete: 6 MB

A pályamunkákat a versenykóddal azonosítjuk be, amelyet a regisztráció után küldünk el. Ezért kérjük,
hogy a pályamunkákat is a versenykóddal nevezzék el.
A pályamunka mellett kérjük – kitöltve – ugyanitt feltölteni majd a honlapról letölthető nevezési lapot
az alábbi elnevezéssel (egyéniversenykód_nevezesi lap)
A nevezési lapot itt találja.
Egy pályázó egy pályamunkát tölthet fel online.
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A pályamunkák értékelése:
A versenymunkákat neves és szakértő zsűri értékeli.
A zsűri tagjai:


az Esterházy család egy képviselője, vizuális művész



egy prominens meseillusztrátor



rajz és vizuális kultúra pedagógus

Elbírálási szempontok:


művészi érték



kreativitás



a pályázat témájának megjelenítése



a vizuális kifejezésmód egyedisége



a pályamű kidolgozottsága

Ünnepélyes eredményhirdetés:
Az elért eredményről a helyezést elért versenyző kapcsolattartóját e-mailben értesítjük, illetve
honlapunkon közzétesszük: www.estorijunior.hu, www.estori.hu.
A digitális feltöltött és a postai úton bekért, beválogatott pályamunkákat a szervező saját tulajdonának
tekinti.
A

kategóriánként

megállapított

győzteseket

szeretnénk

ünnepélyes

eredményhirdetésre

és

jutalmazásra is meghívni. A pontos helyszínnel és időponttal kapcsolatosan a későbbiekben
tájékoztatunk.
Az

eredményhirdetésre

kiutazás

költségeihez

(beválogatott pályázónként 2 fő)

Határidők:
Jelentkezés és regisztráció: meghosszabbítva március 31-ig
Pályamunka online feltöltési határideje: április 11-ig
Kiértesítés az eredményről: kb. május 15-ig
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a

szervező

hozzájárul.

A verseny díjazása:
A nyertes pályázók értékes díjakat kapnak. A verseny együttműködő partnere az ausztriai Familypark
am Neusiedlersee, Közép-Európa legnagyobb vidámparkja.
Sikeres és élvezetes munkát kívánunk a pályázóknak!
Estöri Junior Team
E-mail: info@estorijunior.hu
Promo film a Youtube-on: A második küldetés
Web:
www.estorijunior.hu
www.estori.hu
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