Forgó Morgó rajzpályázat 2018

Kedves Gyerekek, kedves Szülők, kedves Pedagógusok!
A 2016-ban, Forgó Morgó 10. születésnapján megjelent Forgó Morgó a tengeren című
mesekönyv, majd az idén megjelent Körforgó Morgó, az új barát című mesekönyv után itt
a folytatás! A Lehetséges? című új mesekönyvben a két főszereplő, Kati és Peti ismét új
barátokat szereznek: ezúttal megismerkednek a vízóra-testvérekkel, Csobogáttal és
Csobogátával. Ebből talán már gondolhatjátok, hogy a mesekönyv fő gondolatai a víz köré
épülnek, de nem csak környezetvédelmi szempontból… A többi maradjon meglepetés az
olvasáshoz, melyhez jó szórakozást kívánunk!
Szóval, a történetek már megvannak, de valami még nagyon-nagyon hiányzik: a rajzok,
képek az egyes mesékhez. Arra gondoltunk, hogy követjük a korábbi hagyományainkat, és
ebben a mesekönyvben is gyerekrajzokkal színesítjük a meséket!
Gyerekek! Olvassátok el a meséket és rajzoljátok le a kedvenc jeleneteteket!
A mesekönyv története önmagában is megállja a helyét, de valójában a két korábbi
történet folytatása, néhány visszautalással a cselekmény korábbi eseményeire. Ha még
nem olvastátok az első két mesekönyvet, és van kedvetek, itt találjátok őket:
http://forgomorgo.hu/mese
Jó rajzolást kívánunk minden lelkes Pályázónknak!
A rajzpályázat részletei, feltételei
1.

Egyéni nevezések

Kik nevezhetnek?
A rajzpályázaton a 2018/2019-es tanév szerinti általános iskolás gyerekek indulhatnak:
hagyományos általános iskola 1-8. osztályos tanulója, 6 osztályos gimnázium 1-2.
osztályos tanulója, és 8 osztályos gimnázium 1-4. osztályos tanulója.
Meddig lehet nevezni?
Nevezni 2018. december 14-ig lehet. Az alkotásnak és a nevezési lapnak legkésőbb 2018.
december 14-én meg kell érkezniük. A nevezési lap az oldal alján tölthető le.
A pályázati határidőt követően beérkezett pályázat érvénytelen.
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Hova kell elküldeni az alkotást és a nevezési lapot?
Postai úton az alkotást és a nevezési lapot az alábbi névre és címre kell elküldeni:
APPLiA Magyarország Egyesülés
1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20.
D18 Kávézó, könyvesbolt és irodaház
A kávézóban az alkotások és a nevezési lapok személyesen is leadhatók munkanapokon 8
és 18 óra között. Akik az alkotásokat személyesen viszik be a D18-ba, egy kávéra
(bármilyenre) az APPLiA Magyarország Egyesülés vendégei.
A

nevezési

lapot

minden

esetben

kérjük

szépen

e-mailen

is

elküldeni

a

forgomorgo@forgomorgo.hu e-mail-címre! A tárgyban kérjük, tüntessék fel, hogy
„Rajzpályázat 2018”.
Miről kell rajzolni?
Az alkotások bármely mese bármely jelenetéhez kapcsolódhatnak, de egy jelenetet vagy
témát kell ábrázolniuk (nem elég csak Forgó Morgót vagy a vízóra-gyerekeket
önmagukban lerajzolni).
Figyelem! Mivel nagyon sok környezetvédelmi és sport téma szerepel a mesekönyvben,
valamint a főszereplőkön kívül mindenki valóban létező, élő személy, a Forgó Morgó
pályázat facebook-oldalán a pályázási időben folyamatosan teszünk majd közzé videokat,
képeket, bemutatkozásokat, melyek segítik a rajzolók munkáját. Javasoljuk, hogy
kövessétek az oldalt!
Milyen formában kell az alkotást elkészíteni?
Az alkotást bármilyen színes technikával (ceruzás, tollas rajz, festmény vízfestékkel,
olajfestékkel stb.) el lehet készíteni A3 vagy A4 méretben, fekvő vagy álló formátumban.
Az alkotásokat önállóan kell elkészíteni. Szülői vagy egyéb felnőtt tanácsadás igénybe
vehető.
Az alkotás hátulján az alábbiakat olvashatóan kötelező feltüntetni (nagyon fontos, annak
érdekében, hogy az alkotás beazonosítható legyen):
1. név, 2. iskola és osztály megnevezése, 3. a mese száma és címe, amelyhez az
alkotás készült
Hány alkotást lehet beküldeni?
Egy pályázó maximum 3 alkotást küldhet be.
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Ki fogja elbírálni az alkotásokat?
Az alkotásokat az APPLiA Magyarország Egyesülés által meghívott zsűri fogja elbírálni. A
pályázat elbírálása a kiválasztott meséhez való kapcsolódás, az alkotás ötletének
eredetisége, az alkalmazott technikai kivitelezés gondossága, a környezetvédelem
kifejezésének minősége alapján történik, a gyermek korának figyelembe vételével. A zsűri
döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
A díjazás
A versenyen 1., 2. és 3. helyezést, közönségdíjat és különdíjakat hirdetünk. A díjazottak
Forgó Morgó ajándékcsomagban és egyéb ajándékokban részesülnek.
Ami már biztos!

1. díj
Az 1. helyezett díja egy egyhetes horvátországi családi nyaralás a Hotel Prišćapac Resort &
Apartments felajánlásából. A hotel Korčula szigetén található, gyönyörű környezetben,
saját kis félszigettel.
A fődíj 4 főre, két felnőtt és két gyermek (gyermek: maximum 14 év) szól, a hotel APP 2
típusú, konyhával felszerelt, két hálószobás apartmanjában. A reggeli a díjban benne
foglaltatik. Egyéb étkezés és az utazás, továbbá a helyi üdülési adók nem részei a díjnak.
A díj felhasználása 2019. júniusán belül rugalmasan történhet.
A hotelról és az üdülőhelyről részletek: www.priscapac.com vagy www.dalmatnyar.hu

2. díj
A 2. helyezett díja egy családi hétvége a Dráva Hotel Thermal Resort**** felajánlásából.
A díj 4 főre, két felnőtt és két gyermek részére szól 2 éjszakára, félpanziós ellátással. A díj
felhasználása a hotellel történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges, figyelembe véve,
hogy kiemelt ünnepi és hosszú hétvégéken – hacsak a hotel erről máshogy nem dönt –
nem vehető igénybe.
A hotel honlapja itt tekinthetik meg: http://dravahotel.hu/

3. díj és egyéb díjak
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Az APPLiA Magyarország Egyesülés – a korábbi rajzpályázatokhoz hasonlóan – a pályázás
teljes időtartama alatt gyűjti a támogatókat és a támogatók által felajánlott díjakat, hogy
minél több gyermek alkotását tudjuk díjjal is elismerni. A díjakról folyamatosan
tájékoztatást adunk a Forgó Morgó pályázat facebook-oldalán.
Biztosan lesz újra közönségszavazás is a facebook-on, 2019. januárjában, és a
közönségszavazás nyertese is díjazásban részesül.
A végleges nyereménylistát legkésőbb 2018. november végéig közzétesszük!
Az APPLiA Magyarország fenntartja a jogot – a pályázatok és a támogatók számának
függvényében – az ajándékok díjazottak közötti elosztására, és esetleges különdíjak
kialakítására.
Az APPLiA Magyarország Egyesülés képviselőinek hozzátartozói, továbbá a zsűri tagjaink
hozzátartozói nem lehetnek díjazottak és nem részesülhetnek díjazásban a pályázaton.
A mesekönyv
A mesekönyvbe minden díjazott alkotása bekerül. Az APPLiA Magyarország fenntartja a
jogot arra, hogy a mesekönyvbe bekerülő további alkotásokat kiválogassa. Az APPLiA
Magyarország minden pályázót értesít, akinek alkotását a mesekönyvben megjeleníti. A
rajzpályázaton történő részvétellel a pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázó alkotását az új mesekönyvben az APPLiA Magyarország külön díj megfizetése
nélkül megjelenítse, a pályázó neve és iskolája és osztálya feltüntetésével, továbbá egyéb
helyen promóciós céllal, a pályázó neve megjelenítésével a jövőben felhasználja.
Minden pályázó, akinek alkotása bekerül a mesekönyvbe, ajándékba kapja a mesekönyv
egy példányát.
Az APPLiA Magyarország Egyesülés fenntartja a jogot, hogy a mesekönyv tervezéséhez
szükséges mértékben az alkotásokat módosítsa (pl. egy alkotásnak csak egy részletét
tegye közzé, megvágja). Ehhez a pályázó törvényes képviselője a pályázatra történő
jelentkezéssel a hozzájárulását adja.
Az APPLiA Magyarország Egyesülés fenntartja a jogot, hogy a pályázathoz letöltött
mesekönyv szövegén a lektori javaslatoknak és a szerző döntésének megfelelően
módosítson.
Díjátadó
A díjátadóra 2019. márciusában kerül majd sor, a Víz Világnapja kapcsán, a pontos
időpontról és helyszínről legkésőbb 2019. február végéig tájékoztatást nyújt az APPLiA
Magyarország az alábbi csatornákon:
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www.forgomorgo.hu



www.applia.hu



a Forgó Morgó pályázat facebook-oldala



az APPLiA Magyarország Egyesülés facebook-oldala

A díjátadóra meghívottakat természetesen személyesen is értesítjük minden fontos
részletről!
Kommunikáció
A pályázat fő kommunikációs csatornája a Forgó Morgó Pályázat facebook-oldala. Minden
fontos információ itt kerül megosztásra a pályázat időtartama alatt (segítség a rajzokhoz,
ajándékok

gyűjtése,

hírek).

Az

oldal

itt

található:

https://www.facebook.com/ForgoMorgoPalyazat/
2.

Iskolai nevezések

A pályázatra nem csak egyéni, a szülők által beküldött nevezéseket fogadunk el, hanem
iskolai nevezéseket is.
Iskolának minősül a jelen pályázat szempontjából bármely Magyarországon található
oktatási intézmény, mely 4 vagy 8 évfolyamos általános iskolai, vagy 6 vagy 8 évfolyamos
gimnáziumi képzést folytat.
Tehát pedagógusok is beküldhetik a diákok alkotásait. Minden, a pedagógusok által iskolai
nevezés keretében beküldött diák alkotása részt vesz az egyéni versenyben.
A diákok alkotásaira és a nevezésre az egyéni nevezési feltételek az irányadóak, az alábbi
eltérésekkel:


Egy iskolának elég egy db iskolai nevezési lapot kiküldenie és csatolnia az összes
beküldött alkotáshoz. Az azonban fontos, hogy ezen a nevezési lapon az összes
nevezett diák legyen felsorolva! Az iskolai nevezéshez nem kell egyéni nevezési
lapokat csatolni, és az iskolai nevezési lapot nem kell a gyermekek törvényes
képviselőivel aláíratni.



Az iskolai nevezési lapot minden esetben kérjük szépen e-mailen is elküldeni a
forgomorgo@forgomorgo.hu e-mail-címre! A tárgyban kérjük, tüntessék fel, hogy
„Rajzpályázat 2018”. (Nyomtatva pedig az alkotásokkal együtt, az egyéni nevezési
szabályoknak megfelelően!)



Amennyiben az iskolai nevezés eredményeként egy diák alkotása díjazásra kerül
és/vagy bekerül a mesekönyvbe, az iskola vállalja, hogy az érintett gyermek
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törvényes

képviselőjével

egy,

az

alkotás

felhasználásához

hozzájáruló

nyilatkozatot aláírat (ezt a nyilatkozatot az értesítéssel együtt fogjuk küldeni), és az
aláírt hozzájáruló nyilatkozatot az APPLiA Magyarország Egyesülés részére a kért
határidőben eljuttatja. Szülői hozzájáruló nyilatkozat nélkül a pályázó pályaműve
publikálásra nem kerülhet, és a pályázó díjat nem nyerhet.


A pályázati anyagban megküldött alkotások tekintetében fennálló szerzői jog az
alkotót illeti meg.



Nagyon fontos, hogy a gyerekek nevüket, osztályukat, iskolájukat és a mesét,
amelyhez rajzoltak, feltüntessék az alkotás hátoldalán!



Iskolai nevezést osztályonként is lehet küldeni. Az iskola dönthet úgy, hogy egyegy osztálya külön-külön ad be iskolai nevezést. Ebben az esetben tehát egy
iskolához több iskolai nevezési lap is küldhető (akár külön-külön postai
küldeményként is).



Egy-egy osztály is dönthet úgy, hogy nevez a pályázatra. Ebben az esetben is az
iskolai nevezési lapot kérjük kitölteni és elküldeni.



Iskolai nevezést az adott iskola bármely tanára/tanítója tehet.



Az az iskola, melynek a nevében legalább 15 diák alkotását elküldi egy pedagógus,
részt vesz az iskolák versenyében.



Ha egy iskolából csak egy osztály nevez, de legalább 15 diák alkotását nevezik a
pályázatra, szintén az iskola nevében vesz részt az iskolák versenyében.



Az iskolák versenyében az értékelésnél figyelembe vesszük az adott iskola által
nevezhető diákok számához képest beküldött pályázatok arányát, továbbá az
összesen beküldött pályázatok számát. Kiemelt súllyal vesszük figyelembe az
alkotások minőségét, valamint azt, hogy az iskolának tanulóinak hány alkotása
kerül bármilyen módon értékelésre. Az APPLiA Magyarország Egyesülés fenntartja
a jogot az egyedi döntés meghozatalára.

 A jelen pályázat szerint iskolának nem minősülő szakkör, művészeti csoport vagy
egyéb csoport nevében is lehet iskolai nevezést tenni, de ilyen, iskolának nem
minősülő csoportok nem vehetnek részt az iskolák versenyében.


Kérdés esetén írjanak bátran az alábbi címre: forgomorgo@forgomorgo.hu A
tárgyban tüntessék fel, hogy „Rajzpályázat 2018”



Az iskolai verseny ajándékai: 3 díjazott iskola az APPLiA Magyarország Egyesülés
tagjai által felajánlott elektronikai készüléket nyer (ezek véglegesítése az egyéni
díjakhoz hasonlóan november végéig várható).
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3.

A személyes adatok védelme

A pályázás során megadott személyes adatokat az APPLiA Magyarország, a pályázat kiírója
bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Azokat harmadik
személynek nem adja ki. A gyermekek és szülők személyes adatait (beleértve az e-mailcímeket is) kizárólag ezen pályázathoz, a pályázattal kapcsolatos kommunikációhoz
használja fel (kivéve a díjazott gyerekek neve, valamint a mesekönyvbe bekerülő
alkotásokat készítő gyerekek neve, melyet az adott alkotás jövőbeni felhasználása során
az alkotással együtt az APPLiA Magyarország Egyesülés megjelenít).
Az iskolai elérhetőségek (iskola neve, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és email-címe) bekerül az APPLiA Magyarország pályázati adatbázisába. Ezeket az adatokat
kizárólag a jövőben kiírásra kerülő pályázatainkról való tájékoztatáshoz használjuk fel ezen
pályázaton túlmenően (tehát kizárólag azért tartjuk meg, hogy Önöket a jövőben tudjuk
értesíteni a pályázatainkról). Az iskolai nevezési lapon az iskola jelezheti az ezzel
kapcsolatos hozzájárulását vagy hozzá nem járulását.
A www.forgomorgo.hu weboldal adatkezelési nyilatkozata és szabályzata az oldal alján
letölthető.

A pályázat kiírója, az APPLiA Magyarország Egyesülés a pályázati kiírás megváltoztatásának
jogát fenntartja.
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