Írás- és rajzpályázat: „Hogyan és mire spórolsz?”
Mondd el vagy mutasd meg, hogy Te hogyan és mire spórolsz!
Játékszabályzat
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Magyar Nemzeti Bank Pénzmúzeuma (a továbbiakban: Pénzmúzeum) országos szinten írás- és
rajzpályázatot (a továbbiakban: pályázat) hirdet.
A pályázat célja, hogy felhívjuk a figyelmet a családok pénzügyi tudatosságának fontosságára.
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 6-25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik szívesen megmutatnák
kreativitásukat, és megmérettetnék műveiket a többi pályázóval. Egy pályázó egy pályaművet
küldhet be.
Korcsoportok:
(A betöltött évek alapján)

1. 6-12 év között
A korcsoportba tartozó pályázók A/4-es méretben, tetszőleges szabadkézi
technikával (ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték/akvarell, tempera, stb.)
készített alkotással, valamint a mű címének/megnevezésének megküldésével
tudnak pályázni.
2. 12-18 év között
A korcsoportba tartozó pályázók A/4-es méretben, tetszőleges szabadkézi
technikával (ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték/akvarell, tempera, stb.)
készített alkotással, illetve a kép rövid magyarázatával, vagy maximum 3 oldalas
terjedelemben leírással tudnak pályázni. A szöveghez illusztráció is készíthető.

3. 18-25 év között
A korcsoportba tartozó pályázóktól maximum 3 oldal terjedelemben várunk leírást
arról, hogy miért tartja fontosnak a takarékoskodást, milyen vágyat tűzött ki maga
elé, és azt milyen megoldásokkal próbálja meg elérni. A szöveghez illusztráció is
készíthető.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a résztvevő (18 év alatti pályázó esetén annak törvényes
képviselője) hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez a csatolt nyilatkozat kitöltésével
és megküldésével. A pályázaton való részvétellel a pályázó (14 év alatti pályázó esetén annak
törvényes képviselője, 14-18 év közötti pályázó esetén a pályázó és törvényes képviselője
együttesen) 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:
MNB nyereménycsomag, amely a következőket tartalmazza: Névre szóló Aranykönyv, a Magyar
Nemzeti Bank alapításának 90. évfordulójára készült ezüst emlékérme, Arany csokoládé, az 1.
korcsoport számára értékes rajzkészlet is.
A pályázat során a legkiemelkedőbb, legötletesebb alkotásokat korcsoportonként díjazzuk.
5. PÁLYAMUNKÁK BEKÜLDÉSE, EREDMÉNYHIRDETÉS:
Küldd el az általad készített művet (és 18 év alattiak esetében a szülők által aláírt adatlapot) a
Penzmuzeum_jatekok@mnb.hu email címre!
A műveket szkennelve, vagy jó minőségű digitális fotó formájában, a szöveges alkotásokat pedig
PDF fájl formában várjuk. Az e-mail tárgyaként a „Hogyan és mire spórolsz_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 2020.10.05-e éjfélig várjuk.
A pályázat eredménye 2020.10.09-én kerül kihirdetésre.
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6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervező a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartja.
A

pályázattal

kapcsolatos

információkat a honlap
Penzmuzeum_jatekok@mnb.hu címen lehet kérni.

tartalmazza,

további

információkat
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