Pályázat: „Az ősz rejtett kincsei”
Mutasd meg, számodra milyen rejtett kincseket tartogatnak az őszi hónapok!
Játékszabályzat
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontért és pénzmúzeumért felelős önálló osztálya (a
továbbiakban: Pénzmúzeum) országos szinten pályázatot (a továbbiakban: pályázat) hirdet.
A Játék lebonyolítására vonatkozóan jelen Játékszabályzatban foglaltak az irányadók.
2. SZERVEZŐK
A pályázat tervezését, szervezését és lebonyolítását a jelen Játékszabályzat szerint a Pénzmúzeum
(a továbbiakban: Szervező) végzi.
3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Kik és mivel pályázhatnak?
Pályázatunkra olyan betöltött 6-12 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk, akik szívesen
megmutatnák kreativitásukat, és megmérettetnék műveiket a többi pályázóval. Egy pályázó egy
pályaművet küldhet be.

Kategóriák:
1. Sütőtök faragás
Vegyél részt az ősz egyik kedvelt tevékenységében, és faragj sütőtököt! A tököt
tetszőleges módon díszítheted, életre keltheted mókás arcokkal, vagy díszítheted
csodás formákkal.
2. Lakásdíszek
Készíts kopogtatót, asztaldíszt, vagy bármit, amivel ékesítenéd a lakást! Használj fel
leveleket, terméseket és készíts őszi hangulatot idéző díszeket, amivel az egész
házat az ősz varázslatos világába repítheted.
3. Gesztenyefigurák
Gyűjtögess és alkoss! Az őszi gesztenyeszedés sok kedvenc emléket idéz. Készíts
klasszikus, vagy minél kreatívabb gesztenyefigurákat, legyen szó egy darab
mesterműről, vagy egy jelenetet bemutató figura-csoportról!

4. Vegyes alkotások:
Kreatívkodj az ősz adta lehetőségekkel! Készítsd el művedet tetszőleges szabadkézi
technikával (ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték/akvarell, tempera stb.), és adj
címet az alkotásodnak!
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a résztvevő pályázó törvényes képviselője hozzájárul a
megadott személyes adatai kezeléséhez a csatolt nyilatkozat kitöltésével és megküldésével. A
pályázaton való részvétellel a pályázó törvényes képviselője a csatolt nyilatkozat kitöltésével és
megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank Pénzmúzeuma a pályaműveket
kiadványaiban, weboldalán a készítő nevét feltüntetve szabadon felhasználhassa.
4. NYEREMÉNY:
A pályázat során a legkiemelkedőbb, legötletesebb és legkreatívabb alkotásokat kategóriánként
egy-egy értékes MNB nyereménycsomaggal díjazzuk, melynek tartalma: MNB színesceruza készlet,
Aranytömb csokoládé, valamint a Pénziránytű Alapítvány „Értem a pénzem” társasjátéka.
A nyereményekkel kapcsolatos adók az MNB-t terhelik.

5. PÁLYAMUNKÁK BEKÜLDÉSE, EREDMÉNYHIRDETÉS:
Küldd el az általad készített művet
Penzmuzeum_jatekok@mnb.hu email címre!
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Az alkotásokat JPG fájl formában várjuk. Az e-mail tárgyaként a „Az ősz rejtett kincsei_pályázó
neve” szöveget kérjük feltüntetni.
A nyerteseket e-mailben értesítjük, és a nyertesek listáját, valamint a nyertes műveket a
www.penzmuzeum.hu weboldalon, valamint a Pénzmúzeum közösségi média felületein is
megosztjuk.
A pályamunkákat 2020.11.06-a éjfélig várjuk.
A pályázat eredménye 2020.11.11-én kerül kihirdetésre.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervező a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartja.
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Penzmuzeum_jatekok@mnb.hu címen lehet kérni.
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