A Csányi Alapítvány, a Polgár Judit Sakk Alapítvánnyal közösen
„Sakk, avagy tábla-képek”
címmel alkotói pályázatot hirdet 5-6. évfolyamos támogatottai számára

A pályázat célja: A közös alkotói pályázat középpontjában a sakk, mint gondolkodást formáló,
személyiséget fejlesztő eszköz áll. Cél a játékot népszerűsíteni és mindennapjainak részévé
tenni.
A pályázók köre: A Csányi Alapítvány a Gyermekekért (B-s kóddal rendelkező) támogatottai,
akik az alábbiak közül valamelyik feltételnek megfelelnek:
1. az alapítványi házi sakkverseny első három helyezettje, akik a Sakkfesztiválra való
eljutásukat az I-II-III. helyezésükkel biztosítják
2. Jeles vagy 4,0 feletti tanulmányi eredmény
3. kiváló versenyeredmény-, sporteredmények
4. közösségért végzett kiváló munka
A pályázat lehetséges tartalma:
1. Készíts színes, egyedi készítésű mini sakklexikont az alábbi témák valamelyikében
a. sakk és a művészet (film, zene, képzőművészet, szépirodalmi alkotás)
b. 10 ismert sakkozó, akik valamiért számodra különlegesek
c. a sakk története VAGY
2. Készíts egyedi színes sakkszótárt, amiben az adott bábú, vagy lépés történetét (ez
történhet általánosságban, hosszabb terjedelemben, A/3, A/5 vagy szabadon választott
mérteben) bemutatod.
Frappánsan, rövid, lényegre törő, akár humoros összefoglalásokat, leírásokat, megoldásokat
várunk egy fotó vagy rajz kíséretében. Az elkészült alkotásokat névvel, életkorral ellátva add
át mentorodnak, aki egyszerre postázza csoporttársaid alkotásával.
3. Önkéntes tevékenység - a 9-12 évfolyamok és a felsőoktatásban tanulók részére
hirdetjük meg ezt a lehetőséget, az alábbi területekre:
a. hostess, vendégfogadás: segítsd információval a meghívottakat
b. animátor: tedd a napot felejthetetlenné az érkező gyerekcsoportok számára
c. a sakkversenyek világa: segíts, hogy minden figura a helyére kerüljön, és kövesd
figyelemmel a verseny szabályait
d. vendégfogadás, kíséret: légy kísérője, tolmácsa vendégeinknek segítve őket
egész nap információval (angol, német, spanyol, francia, olasz nyelvtudás előny)

Minden pályázótól, aki önkéntes tevékenységet választ, kérünk egy A/4-es oldal terjedelmű
angol/német nyelven íródott motivációs levelet, melyben megindokolja, hogy miért azt a
területet választotta, miért lenne rá alkalmas, és hogy tudna hozzájárulni a Fesztivál sikeréhez.

A pályázatból való kizárást vonja maga után:





plagizálás
a pályázat határidőn túli és /vagy hiányos benyújtása
a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való jelentős eltérés
az Alapítvány Együttélési Szabályainak és Házirendjének megsértése

A pályázat benyújtásának határideje, módja: A Csányi Alapítvány (B-s kóddal rendelkező)
támogatottai egyénileg jelentkezhetnek. Egy jelentkező, egy témakörben, egy pályamunkával
indulhat. Elbírálás során az egyéni stílust, önálló munkát vesszük figyelembe. A pályázati
anyagokat összegyűjtve a mentoraitok küldik meg postai úton (az önkéntes tevékenységre
jelentkezők e-mailt küldjenek a radoszav.miklos@csanyialapitvany.hu címre) 2018. október
5-ig. A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázat értékelése: A beérkező pályázatok elbírálását egy bizottság végzi. Az eredményről
a mentor kap tájékoztatást 2018. október 11-én.
A pályázat díjazása: A legjobb pályaműveket benyújtók részt vehetnek október 13-án a
Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő Világsakkfesztiválon.
Az Alapítvány házi sakkversenyének I. helyezettje szimultánt játszhat a Polgár Judittal, II.,III.
helyezettje pedig Polgár Zsófival.
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