
címmel illusztrációs pályázatot hirdet  
a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

A pályázat témája :
Gondolkodtatok már valaha azon, hogy egy egészen kicsike állat számára milyen lehet 

földi világunk? Az Év Emlősének 2022-ben, hazánk legkisebb rágcsálóját, a törpeegeret 
választotta a Vadonleső Program. Az aprócska állat, testtömege nagyjából annyi, mint egy 

félig teli gyufásskatulyának. A nád- és kórószárak, melyek között él, az égig nyúlva magasodnak 
föléje, ám cseppet sem retten meg: hosszú farkával kapaszkodva, akrobata módjára egyensúlyoz 

a magasban. Messze a talajtól, az ágvillákölelésébe vagy a fűszálak, mint tartóoszlopok közé építi 
gyerekökölnyi, száraz fűszálakból font gömbfészkét. A környező növények bőségesen ellátják táplálékkal, ám 
földről és levegőből is sok veszély is leselkedik rá. Izgalmas, titkos életéről írtak verset kortárs költőink, zenészeink 
(Búth Emília, Molnár Krisztina Rita, Gryllus Vilmos, Tóth Krisztina, Lackfi János), amelyeket itt találsz meg. 
 
Olvasd el, hallgasd meg a verseket, dalokat, válassz ki egyet, képzeld magad a törpeegér birodalmába  
és készíts a műhöz illusztrációt, mintha csak egy verseskötetben jelenne meg az alkotásod.

pályázati feltételek :
◊ A pályázatban általános iskola felső tagozatos gyermekek, középiskolás fiatalok és felnőttek vehetnek részt 
egy darab, bármilyen képzőművészeti technikával, a témában készült, egyedi mű (képregény, rajz, szobor, 
dombormű, stb.) megalkotásával és annak digitális formában való beküldésével.

◊ A pályázatban való részvétel feltétele az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megismerése és tudomásul 
vétele, valamint a gyermeki és/vagy szülői hozzájárulási nyilatkozat csatolása. Ezek a dokumentumok a pályázati 
felületen érhetőek el.

Jelentkezés a pályázatra :
A pályázatok beküldési határideje: 2022. október 10. 23:59. 
A pályaműveket jó minőségben (600 dpi, A4 vagy A3 méret, JPG, PDF vagy TIF formátum), kizárólag 
elektronikus úton a pályázati felületen lehet feltölteni. (Kérjük, őrizd meg az eredeti alkotást is!)

◊ Ugyanitt kérjük feltölteni a gyermek és/vagy szülő részéről kitöltött és aláírt, a személyes adatok  
kezeléséhez való hozzájárulási nyilatkozatot. A nyilatkozat kitölthető űrlapja szintén a honlapról tölthető le.

◊ A pályázó, vagy törvényes képviselője a pályázati felületen található adatvédelmi tájékoztató  
megismerését és elfogadását a felületen található jelölő négyzetben tudja rögzíteni.

A pályázat értékelése :
A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri bírálja el. A legjobb alkotások készítői természetvédelemmel kapcsolatos 
ajándéktárgyakban és élményajándékokban részesülnek, amiket a pályázók a „Törpeegér Gálaműsorral” 
összekötött eredményhirdetésen, várhatóan november második felében vehetnek át, ünnepélyes keretek között.

A legjobb pályaműveket a nagyközönség számára is bemutatjuk.
A gála időpontjáról és részleteiről a pályázókat e-mailben értesítjük. 
Kérdés esetén írj a rajzpalyazat@hoi.hu címre!
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