XXIV GYERMEKRAJZVERSENY "Ez az én Mexikóm"
Vegyél részt te is a 2020-as Gyermekrajzversenyen!
2020. ÉVI PÁLYÁZAT
Az "alebrijes" figurák a mexikói kulturális és művészi képzelet elengedhetetlen részei,
melyek meseszerű alakzatokat jelenítenek meg, állatok és képzeletbeli lények
jellemvonásait ötvözve vibráló, vidám színekkel.
Ennek a művészeti ágnak köszönhetően a mexikói kultúra világszerte teret hódít,
előmozdítva az ország kulturális gazdagságának népszerűsítését.
A Külföldön Élő Mexikóiak Intézete (IME) ezért választotta az
"Alebrijes, képzeletbeli figurák a világban"
témát a XXIV. "Az én Mexikóm" Gyermekrajzverseny számára.
Szeretettel hívunk minden gyermeket, hogy vegyen részt az XXIV. "Az én Mexikóm"
Gyermekrajzversenyen.
Engedjétek szabadon képzeleteteket és mutassátok meg művészti tehetségeteket!
A verseny a fenti pályázat kiírásával veszi kezdetét, a pályamunkákat 2020. június 29-ig
várjuk.
Mire van szükség a részvételhez?
1. Légy 6 és 14 év közötti
2. Rajzolj vagy fess egy képet A3-as méretű (297 x 420 mm) rajzlapra vagy
kartonlapra
3. A rajzod vagy festményed elkészítéséhez használj: ecsetet, ceruzát, akril
festéket, vízfestéket, krétát vagy bármi egyéb anyagot
4. A rajzod hátuljára ragaszd fel a kitöltött jelentkezési lapot és írj egy rövid leírást
a képről
5. Rajzod juttasd el személyesen vagy postai úton a hozzád legközelebb eső
Mexikói Nagykövetségre. Magyarországon: Mexikói Nagykövetség (1024,
Budapest, Rómer Flóris u. 58.)
NYERTES RAJZOK KIVÁLASZTÁSA
A beérkezett művek közül a zsűri régiónként 12 győztes és 28 különdíjas rajzot fog
kiválasztani. A régiók:
▪
▪
▪
▪
▪

Latin-Amerika és Karib-térség
Afrika és Közel-Kelet
Ázsia és Óceánia
Európa
Mexikó
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▪
▪

Egyesült Államok – Nyugati part
Egyesült Államok – Keleti part és Kanada

A beküldött pályázatok közül 40 rajzot egy vándorkiállítás keretein belül először
Mexikóvárosban, majd a világ különböző országaiban mutatnak be, hogy minél több
gyerek gyönyörködhessen az idei rajzverseny legszebb munkáiban.
A 12 nyertes különleges elismerésben fog részesülni és a 40 rajz közül néhány bekerül
majd az IME 2021-es naptárába.
ZSŰRI
Idén a zsűri tagjai a következők lesznek:
▪
▪
▪
▪

A Kulturális Ügyekért Felelős Minisztérium képviselője
A rajzverseny védnöke
A Külügyminisztérium egyik dolgozójának gyermeke
Külföldön Élő Mexikóiak Intézetének (IME) képviselője

A 28 különdíjas rajzról az IME Facebook oldalán (@IMEsremx) szavazhat az internetes
közösség augusztus 17 és 21 között. A szavazás mexikói idő szerint augusztus 21-én 18
órakor zárul.
A nyertes és különdíjas rajzok kiválasztásánál a zsűri a következő korcsoportokat veszi
figyelembe:
▪
▪
▪

6-8 évesek
9-11 évesek
12-14 évesek

FONTOS!
A rajzodat 2020 június 29-ig tudod eljuttatni hozzánk!
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Beadás előtt ellenőrizd a következőket:
Ügyelj rá, hogy a rajzod megfelelő méretű legyen: A3 (297 x 420 mm)
Írd alá a rajzot és írd rá a készítés dátumát
A kitöltött regisztrációs lapot ragaszd fel a kép hátuljára
Figyelj, hogy a neved és a rajz leírása is fel legyen tüntetve
Juttasd el a rajzod a hozzád legközelebb eső Mexikói Nagykövetségre,
Konzulátusra vagy Külügyi Osztályra legkésőbb 2020 június 29-ig (hétfő)
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FIGYELEM! KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN, HA:
▪
▪

a rajz nem illeszkedik a témához
a rajz másolat, átrajzolt másolat vagy megállapítható felnőtt kéz beavatkozása

Az eredményeket az IME a honlapján és a közösségi oldalin 2020 augusztus 31én(hétfő) teszi közzé.
A versenyen való részvételeddel hozzájárulsz ahhoz, hogy a Külföldön Élő Mexikóiak
Intézete felhasználhassa a rajzod későbbi hirdetési- és reklámcélokra. A rajzokat nem
juttatják vissza a szerzőkhöz.
*Bármilyen ezen pályázati felhívásban nem tárgyalt feltétellel kapcsolatban
forduljanak a Külföldön Élő Mexikóiak Intézetének vezetőjéhez. További információért
kattints a következő weboldalakra:
http://www.gob.mx
http://bit.ly/cdi_2020
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