Az élet szép és a szeretet mindent legyőz!
Kampány (Közösen a Kék Bálna játék ellen)

Az Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány kampányt indít „Az élet szép és a szeretet mindent
legyőz!”, címmel a Kék Bálna „játék”/mozgalom ellen.
A kampány lényege, hogy a fiatalok és családok 3 kategóriában megmutassák a mindennapok
szépségeit és, hogy mire képes az összefogás, szeretet.
A pályázatnak két fő kategóriája van:
-

Egyéni. ( Fiatalok egyénileg nevezhetnek 0-18 éves korig)
Családos. ( Gyermek/gyermekek és szülők közösen neveznek.)

A két fő kategórián belül 3 nevezési lehetőség van:
-

Rajz
Videó
Fotó sorozat (6 képből álló montázs)

A pályaműveknek egyéni címet kell adni. Egy család/gyermek csak egy pályázatot adhat be.
Amellett, hogy közös erővel megmutatjuk a Kék bálna legyőzhető, a pályázók értékes nyereményeket
nyerhetnek.
Minden kategóriában 1.,2.,3. helyezettet hirdetünk és alapítványunk facebook oldalán
(www.facebook.com/tear.kampany) a legtöbb szavazatot kapó pályaművek közönségdíjazásban
részesülnek.
A beérkezett műveket szakmai zsűri és az alapítvány 2 tagja pontozza.
Szakmai zsűri tagjai:
-

Rajz kategória: Bottyán Marianna Festőművész
Fotó kategória: Szabó Péter Dániel Újságíró, Fotóriporter
Videó kategória: Szegedi László Veszprém Tv Igazgató-főszerkesztő

Az alapítvány részéről zsűriznek:
-

Sinka Lídia – Táncművész
Dr. Sinkáné Vati Júlia

A díjazások és kategóriák tehát így néznek ki:
Egyéni jelentkezés:

Családos jelentkezés:

A jelentkezők között tehát 24 díjazott lesz. A pályázatokat e-mailben várjuk.
E-mail címünk: eltuntgyerekekert@gmail.com

Az e-mailnek tartalmaznia kell:
Tárgynak kérjük mindenki írja azt hogy: Pályázat, az élet szép.
A kísérőszövegnek tartalmaznia kell:
-

Egyéni vagy családos a pályázat.

-

A kategória megjelölése (rajz, videó, fotó).

-

A beküldött mű neve/címe.

-

Pályázó/pályázók neve a gyermek életkora.

-

Gyermek egyéni pályázata esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat(letölthető az adott linken).
/Kitöltés után elég lefotózni és mellékletként csatolni./

-

Elérhetőségek. (e-mail, telefon)

Minden beérkezett pályázat kikerül alapítványunk facebook oldalára névvel megjelölve.
A pályázatokat 2017. április 7-től , 2017.május 22-ig várjuk.

Eredményhirdetés: 2017. június 2. Veszprémben. (sajtótájékoztató keretén belül adjuk át a
nyerteseknek az ajándékot és bemutatjuk a nyertes pályázatokat.)

Nyeremények :
-

Balaton Bob bérletek a balatonfűzfői Balatoni Bob Szabadpark felajánlásában.

-

Pannon Várszínház családi belépők a veszprémi Pannon Várszínház felajánlásában.

-

Családi belépők a balatonfűzfői Csillagvizsgáló felajánlásában.

-

Sobri Jóska Kalandpark belépők és utalvány a kislődi Sobri Joska élménypark felajánlásában.

Fő támogatónk:
Balatoni Bob Szabadidőpark

Támogatóink:

Fő média támogató:

További média támogatók:

Kampány arculat:

Mindenkinek sok sikert kívánunk!

Sinka Vivien
Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány
Elnöke

