Köszi, NEM!
dohányzás-ellenes képregénypályázat
Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Erzsébet Ifjúsági
Alap) országos képregényalkotói pályázatot hirdet a 16-25 éves korosztály
számára.
A pályázat témája: dohányzásmentes életmód
A pályázattal a dohányzás káros hatásaira szeretnénk felhívni a figyelmet, és a
„füstmentes” életmódot népszerűsíteni.
A pályaművön kötelező jelleggel szerepelnie kell:
•

a „Köszi, NEM!” szlogennek

•

a dohányzást negatív módon szükséges feltüntetni és/vagy a dohányzás káros
hatásaira kell felhívni a figyelmet

Technikai követelmények:
•

A pályamunkák szabadon választott technikával készülhetnek, pl.: rajz, grafika,
fotómontázs, számítógépes grafika, stb.

•

Maximum 3 db A4-es oldal(borító nélkül, ami opcionális)

•

Színes vagy fekete-fehér

•

Jól olvasható, kézzel vagy géppel írt szövegdobozok és szóbuborékok

A jelentkezési lapot, a hozzájáruló nyilatkozatot és az elkészült művek eredeti vagy
kinyomtatott változatát kérjük elküldeni, vagy személyesen eljuttatni az alábbi címre:
Erzsébet Ifjúsági Alap 1134 Budapest, Váci út 35.

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
River Estates, 1134 Budapest, Váci út 35
+36 30 997 0333 | titkarsag@erifa.hu | www.futournet.hu

Az elkészült képregényeket legalább 300 dpi-s felbontásban pdf formátumban is kérjük
elküldeni az alábbi email címre: kepregeny@erifa.hu
A pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni és a postai szállítás közben történt
károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
Pályázati feltételek: Az alkotópályázaton kizárólag azok a 16-25 éves fiatalok
vehetnek részt, akik az előírt módon pályáznak. A nyereményjátékban egy pályázó
több művel is részt vehet, de csak egy képregényért jár díjazás.
A pályázó aláírásával hozzájárul, hogy a pályázat népszerűsítése érdekében a
szervezők térítés nélkül felhasználhassák a beküldött pályamunkákat a szerző
nevének és arcának feltüntetésével (honlap, közösségi média, sajtó, plakát, meghívó,
vándorkiállítás, stb.).
A pályázó a jelentkezési lap és a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével, valamint a
pályamunka elküldésével nevezhet.
Az elkészült alkotásokat szakértő zsűri értékeli. A bírálatnál a saját fantáziavilág,
egyéni kifejezőkészség élvez elsőbbséget.

Az első három helyezettet ajándékkal jutalmazzuk.
1. DJI Tello drón
2. DJI Osmo Mobile képstabilizáló
3. JBL fejhallgató
A 10 legjobb képregényt beküldő jegyet kap a Budapesti Nemezetközi
Képregényfesztiválra.

A pályaművek beküldési határideje: 2020. április 15.
Eredményhirdetés: 2020. április 30.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: kepregeny@erifa.hu
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