
Szakemberekből álló zsűri fogja pontozni a
beérkezett alkotásokat. Kilétükre folyamatosan

derítünk fényt a Facebook oldalunkon és az
Instagramon. Kövess minket!

+ töltsd le weblapunkról
a versenyzői adatlapot,

s kitöltve csatold e-mailben a
pályamunkáddal együtt.

Mi a téma?

az elkészült alkotásokat
elektronikus formában

várjuk e-mailben:

katt

Támogatók, partnerek:

ALKOTÓ-
VERSENY

ÉREZZ ALKOSS NEVEZZ

@ T H E G R U N D A C A D E M YW W W . T H E G R U N D . C O M

- általános iskolások (7-14 évesek)
- középiskolások (15-19 évesek)

- felnőttek (20 év felett)
- családi (min. 2 családtag, éljen a

csapatmunka!)

Fantasztikus helyi termelőktől
származó termékekkel és

szolgáltatásokkal jutalmazzuk a zsűri
által legtöbb ponttal díjazott

alkotásokat.
, 

Kinek szól?

Mit kell tenned?

Mit nyerhetsz?

3 kategóriában nevezhetsz,
válaszd ki, amelyik
a legjobban inspirál:

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a
jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog."

(Szent-Györgyi Albert)

Mire való az iskola?
Szent-Györgyi Albert
után szabadon...

Hogyan tudsz
részt venni?

Engedd el a fantáziád,
hallgass a szívedre és

ALKOSS...

DIGITÁLIS1.

3. SZÖVEGES

Ki fog értékelni?

Beküldési határido:
2020. május 25.

´́

info@thegrund.com

2. KEZMŰVES´

Eredményhirdetés: június első hete

http://www.thegrund.com/


ALKOTÓ-
VERSENY

Digitális oktatás vagy iskola? (előnyök,
hátrányok)
Mit gondoltál, hogyan fogod tölteni ezt az
időszakot, ehhez képest hol tartasz?
Mit várnak el mások és mit te magadtól?
Mitől nehéz megvalósítani?
Mit ér a szabadság?
Mire való az iskola? (karantén előtt,
közben, után)

Néhány irányadó kérdés, ha szükség lenne rá,
de rád bízzuk. Kíváncsiak vagyunk, mit
gondolsz.
 

A szakmai zsűri pontszámai alapján minden
korcsoportban és kategóriában egy

nyertes lesz jutalmazva.
Nem határolódunk el attól, hogy

amennyiben egy-egy beküldött alkotás
minősége megkívánja, úgy
különdíjakat is kiosszunk.

Digitális alkotásnak számítanak kisfilmek,
videófelvételek. A mozgóképeket bármilyen

videóformátumban elküldheted,
viszont max. 5 perces lehet.

Állóképben is gondolkodhatsz, tehát
fényképeket, fotósorozatot is készíthetsz. Egy
alkotás max. 10 fényképből álló sorozat, vagy 1

drb. fotómontázs, digitális illusztráció lehet.

Ebbe a kategóriában bármilyen kézműves, vagy
képzőművészeti technikával készült alkotás
benevezhető. Legyen az pl.: festmény, rajz,

szobor, textil, papír stb. A vegyes technikákat is
szívesen látjuk pl. scrapbook.

1. DIGITÁLIS kategória: e-mailben max. 5 MB
méretűt küldj, ha nagyobb a fájl, akkor
használj fájlmegosztót
pl. wetransfer.com, mammutmail.hu
 
2. KÉZMŰVES kategória: az elkészült
alkotást fényképezd le, max. 3 fényképpel
dokumentálva, ezeket pedig csatolt fájlként
küldd el e-mailben
 
3.SZÖVEGES kategória: a szöveget Word
formátumban, vagy PDF-ben
csatold az e-mailhez

´

részletes útmutató

@ T H E G R U N D A C A D E M Y

Ne feledd letölteni a weblapunkról a
versenyzői adatlapot. Töltsd ki, s az

alkotásoddal együtt küldd el e-mailben.

W W W . T H E G R U N D . C O M

Kategóriák

Nyeremények

Különféle műfajokban alkothatsz,
engedj utat a a kreativitásodnak!

Inspirációnak...

Hogyan
küldheted?

DIGITÁLIS1.

3. SZÖVEGES
min. 1, max. 3 oldalas (A/4) írott szöveg,
 pl. fogalmazás, mese, vers, novella stb.

Támogatóink által felajánlott nyeremények:
csoki, kávé, lovaglás, könyvek, gyógytorna,
dunamenti finomságok, színházjegyek,
kézműves cukiságok, Zero-Waste termékek,
terápiás foglalkozás, GRUND nyári tábor kedvezmény

E-MAILBEN:
info@thegrund.com 

Beküldési határido:
2020. május 25.

´́

2. KEZMŰVES´

katt

Támogatók, partnerek:

http://www.thegrund.com/



