LEGO® ÉPÍTŐVERSENY
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a LEGO® Users Group Szeged LEGO® építőversenyt hirdet a
VI. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából.
CÉL:
A madárvonulás színpompás, látványos jelensége hazánk élővilágának. Mindannyiunkat, kisgyermek kortól
megérint az érkező, átvonuló madarak látványa, az élőlények sokszínű, változatos világa. E sok természeti
szépség, az élőlények érdekes testfelépítésének sajátos megjelenítése a LEGO® építőverseny célja.
A pályázatra beküldött alkotásokból, a zsűri válogatása alapján kiállítást rendezünk 2017. november 1011-én, a VI. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában Szatymazon, a Postakocsi Csárdában.
FELTÉTELEK:
A pályázat nyilvános. Követelmény, hogy a nevezett LEGO® építmény valamilyen valós-, vagy kitalált élőlényt
(növényt, állatot), vagy élőhelyet mintázzon. Az alkotásokról maximum 3 db digitális fotót kell beküldeni a
nevezési határidőig. A zsűri által kiállításra bekért eredeti alkotások helyszínre juttatásáról a pályázóknak kell
gondoskodni.
NEVEZÉS:
A pályázaton minden nevező 1 alkotással indulhat.
Nevezési határidő:
2017. október 8. 24:00
A nevezéssel meg kell adni: 1./ mű címe, 2./ szerző neve, 3./korcsoport, 4./ e-mail cím, 5./ telefonszám
CÍM:
info@lugszeged.hu
e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Darvadozás”
A zsűrizés anonimitása és a beérkezett képanyag korrekt kezelése érdekében a zsűri tagjai a nevezők személyes
adataihoz a bírálat előtt nem férnek hozzá. A Fehértavi Darvadozás megfelelő népszerűsítése érdekében a
képeket a KNPI szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (CD, sajtó, TV).
KORCSOPORTOK:
A pályázaton külön értékelünk három korcsoportot:

-6-12 éves korig;
-12-18 éves korig;
-18 év felettiek.

ÉRTÉKELÉS:
A nevezett alkotásokat zsűri értékeli:

-Gilly Zsolt
környezeti nevelő
KNPI;
-Albert Kristóf
LUG Szeged;
-Halof Ferenc
LUG Szeged
Minden zsűritag sorrendet állit fel. A művek a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zsűritagok
pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott alkotás.

DÍJAZÁS:
Korcsoportonként az első három helyezett részére oklevél, valamint a LEGO® Users Group Szeged által
felajánlott tárgyjutalmak. Csak azokat a korcsoportokat díjazzuk külön, amelyekben legalább négy nevező
indult. Kevesebb nevező esetén a csoportok összevonásra kerülnek.
A VI. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában, a Postakocsi Csárdánál 2017. november 11-én,
szombaton helyszíni LEGO® játszóház is lesz!

