Rajzpályázat
az angol-magyar
két tanítási nyelvű iskolák
1-2. osztályosai számára!

2018 augusztusában jelenik meg a Műszaki Könyvkiadó gondozásában évek óta sikerrel forgalmazott énekzene könyv, a Music Book 1 folytatása. Ebből az alkalomból kiadónk rajzpályázatot hirdet az angol-magyar
két tanítási nyelvű általános iskolák 1-2. osztályosai számára. Az első három helyezettet szakmai zsűri választja ki, a közönségdíjasra a Műszaki Könyvkiadó facebook-oldalán lehet leadni szavazatokat.

A pályázat témája: az én Zenemanóm
A feladat:

A gyerekek tervezzék meg a saját Zenemanójukat, akit el is kell nevezniük. Természetesen angol nevet kell adni neki.

Paraméterek:

A4-es rajzlapon színes ceruza- vagy tollrajzokat várunk.

Benyújtási határidő:
2018. 05. 03.

Szavazatok leadása:

2018. 05. 05.–2018. 06. 04.

Eredményhirdetés:
2018. 06. 06.

Az első három helyezett könyvjutalomban részesül, a rajzaik pedig bekerülnek a Music Book 2 című
könyvbe.
Közönségdíj: A feltöltött pályamunkákra a Facebookon szavazhatnak az internetes közösség tagjai a Facebook reakciógombokkal (lájkolás). Fontos, hogy csak
a Műszaki Kiadó albumába feltöltött képeknél öszszegyűlt lájkok száma számít! Az érvényes szavazat
leadásához kötelező a Műszaki Kiadó facebook-oldalát is lájkolni.
A legtöbb szavazatot (lájkot) kapó alkotás közönségdíjas lesz. A díjazott szintén könyvjutalomban
részesül.
A zsűri:
Paschekné Borbély Mónika (szerző)
Schulteisz Hermina (grafikus)
Simon István (ügyvezető igazgató)
Nagy Orsolya (vezető szerkesztő)
A pályamunkákat és a kitöltött pályázati adatlapot
a következő címre várjuk:

Műszaki Könyvkiadó
Nagy Orsolya – „Zenemanó”
1032 Budapest, San Marco utca 57.

Az én Zenemanóm – Pályázati adatlap
1. A pályázó neve:

A Zenemanó neve:

2. A pályázót felkészítő kapcsolattartó személy adatai:
a) A pedagógus adatai:

b) A szülő adatai:

név

név

e-mail cím

e-mail cím

telefonszám

telefonszám

3. Az iskola adatai:
iskola neve:

címe:
megye
irányítószám

város
házszám

utca

Jelen nevezési lap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Műszaki Könyvkiadó a pályázat eredményének
kihirdetése érdekében nyilvánosságra hozza nevemet és a pályázó diák nevét, valamint az iskola nevét és
címét. Igazolom továbbá, hogy a pályázati adatlapon szereplő adatok és hozzájárulások megadását, valamint
a fenti adatkezeléshez való hozzájárulást az érintettek engedélyezték, illetve vállalom, hogy a versenykiírást
a pályázó számára folyamatosan elérhetővé teszem. A győztes pályaművek névvel és osztállyal megjelölve
láthatók lesznek a Műszaki Könyvkiadó facebook-oldalán és honlapján, valamint az első három helyezett
rajzai felhasználásra kerülnek Paschekné Borbély Mónika Music Book 2 című könyvében.
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felkészítő pedagógus vagy szülő aláírása

