PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2015 az évfordulók éve
Idén ünnepli 25. évfordulóját a magyarországi Föld napja mozgalom,
és ez a 45. évfordulója a Föld napja világmozgalomnak.
2015 ugyanakkor a talaj és a fény nemzetközi éve is.
Egyik nélkül sem élhetünk. Talaj és fény nélkül nincs élelmünk.
A Friends of Europe Nagycenk Egyesület az évfordulók éve
alkalmából művészeti pályázatot és programsorozatot hirdet.
A pályázat és a rendezvénysorozat célja, hogy tudatosítsa a fény és a talaj alapvető szerepét az
emberi életben. Célja ugyanakkor a termőfölddel kapcsolatos ismeretek gyarapítása, a
földművelésnek és a földet művelőknek a megbecsülése. Kérjük, hogy az alkotások ezekhez a
témakörökhöz kapcsolódjanak.
A program megnyitó rendezvényére a Föld Napja alkalmából április 22-én Nagycenken,
a Széchenyi István Általános Iskolában kerül sor.
Előadók: Lex Ernő, a Nagycenki Széchenyi István MTSZ elnöke, Erdősi Ferencné tanárnő
és Dr. Tóth Melinda, a Friends of Europe Nagycenk elnöke.
A pályázati munkák bemutatására és a rendezvény zárására ünnepélyes keretek között a
nagycenki Alkotóházban április 24-én kerül sor.
A pályázatot gyerekek és felnőttek részére hirdetjük.
Pályázati kategóriák (a fény, és a talaj - termőföld ihlette alkotások)
I.

Művészeti alkotások (rajz, festmény, kollázs, makett)
PÁLYÁZÓK KÖRE: Iskolások és fiatalok (korcsoport szerint)

6 – 10 évesek
 10 – 14 évesek
 14 – 18 évesek
II.
Irodalmi alkotások
 iskolások és fiatalok (6-18 évesek)
 felnőttek (18 év felettiek)
III. Fotó
 iskolások és fiatalok (6-18 évesek)
 felnőttek (18 év felettiek)

A beadási határidő 2015. 04. 10.
A munkákat e-mailben, postán vagy személyesen kérjük eljuttatni a következő címre:
 Iskolások és fiatalok: Széchenyi István Általános Iskola Nagycenk, 9485 Nagycenk,
Iskola utca 4 -6. E-mail: cenksuli@cenksuli.sulinet.hu
 Felnőttek: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, 9485. Nagycenk, Gyár u. 2.
E-mail: titkarsag@nagycenk.hu (Lukácsné Kolonits Zsuzsanna)
Az alkotás címét, a szerző nevét és elérhetőségét minden esetben kérjük csatolni!
Minden kategóriában I., II., III. és külön díjat osztunk.
A beérkezett munkákból 2015. április 24-én kiállítás nyílik a nagycenki Alkotóházban.
A pályázók a pályázatok beadásával egyúttal hozzájárulnak, hogy a pályázatra érkezett alkotásaikat
a Friends of Europe Nagycenk a későbbiekben szabadon felhasználja.

