Földünk. Ahogy mi „szeretjük”…
Nemzetközi Környezetvédelmi Karikatúra pályázat
Kiíró
Karakter Kommunikációs Iroda
Megjelenés időpontja
2017. október 4.
Pályázati anyagok beküldése
Beküldési határidő: 2017. november 19.
Téma
A Karakter Kommunikációs Iroda nemzetközi karikatúra pályázatot hirdet hivatásos és
amatőr karikaturisták, szatirikus képzőművészek és reklámgrafikusok számára, melynek
témája:
Mindannyiunk élőhelye a Föld, nélkülözhetetlen számunkra. Vajon ezt tudjuk is éreztetni
„szeretett” bolygónkkal?
Díjak
I. díj: 300 euro
II. díj: 200 euro
III. díj: 100 euro
Technikai paraméterek
A pályaműveket postán vagy elektronikus formában várjuk.
A papír alapú pályaművek javasolt mérete A/3 formátumú.
Az elektronikusan küldött munkák ajánlott mérete álló formátumnál kb. 2500 px széles,
fekvőnél kb. 3500 px széles, a felbontás 300 dpi. Az ajánlott fájlformátum JPEG.
Pályázati feltételek









A pályaműveket csak a 14. életévüket betöltőktől fogadjuk el.
A pályázatra a nyomtatott sajtóban, illetve annak web mellékletében, vagy önálló
web újságban még nem publikált munkákat lehet küldeni.
Egy pályázótól maximum 3 pályaművet fogadunk.
A pályamunkákat postán az alábbi címre várjuk: 9401 Sopron, Pf. 101.
A postán érkezett pályaműveket nem küldjük vissza.
Az e-mailben küldött pályamunkákat az alábbi címre várjuk: palyazat@zolbicikli.hu
Az elektronikusan küldött képfájloknak tartalmazniuk kell a pályázó családnevét. A
képfájlok mellé kérünk egy txt, doc vagy docx szövegfájlt, melyben az alkotások
címei és az alkotó adatai kerülnek.
A papír alapú pályaművek mellé, valamint az elektronikus szövegfájlban az alábbi
adatokat szükséges feltüntetni:
o a mű címe,
o az alkotó neve,
o lakcíme,
o telefonszáma,
o e-mail címe.

Zsűri
A beküldött műveket szakmai zsűri válogatja. A zsűri a közízlést vagy kisebbségek jogait stb.
kifejezetten sértő, a szerzői-jogi szempontból aggályos, vagy a pályázati feltételeknek nem
megfelelő műveket indoklás nélkül kizárja. A zsűri döntéséről a pályázatban megadott
e-mail címre küldünk tájékoztatást a nyerteseknek 2017. november 24-ig.
Kiállítás
A legjobb képek környezeti szemléletformáló kiállítás törzsét képezik, melyet jelentős
események kísérőprogramjaként és önálló vándorkiállításként is bemutatunk.
A kiállításon is szereplő alkotások a Zöldbicikli Produkció honlapján és Facebook oldalán is
megtekinthetők lesznek.
Információ
A pályázattal kapcsolatos további információkat 2017. október 10-től folyamatosan töltjük
fel a www.zoldbicikli.hu oldalra. Speciális szakmai tanácsok Szénási Ferenctől a pályázat
művészeti vezetőjétől kérhetők a palyazat@zoldbicikli.hu email címen.
A kiíró a pályamunkákat szabadon felhasználhatja.
A pályázaton való részvétellel a pályázók elfogadják a részvételi feltételeket.
A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják, hogy a zsűri bármely, jelen pályázattal
kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal
kapcsolatban minden jogi út kizárva.

Minden pályázónak jó munkát és sikeres részvételt kívánunk!
Karakter Kommunikációs Iroda

