
 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Gyermekparlamentje 
„Vagyok, aki vagyok” 

 
  
címmel pályázatot hirdet, mindazoknak, akik valamilyen módon kapcsolatban állnak a Csányi 
Alapítvánnyal, vagy az Alapítvány életéhez bármilyen módon kötődnek. 
Az Életút Napon megrendezésre kerülő kiállításra a pályamunkák közül az Alapítvány Értékelő 
Bizottságának tagjai választják ki az alkotásokat, ezzel is emelve közös rendezvényünk színvonalát.  
Pályázók köre: Mindazok, akik örömmel mutatnák be tehetségüket a rendezvényen. 
 
A pályázat benyújtásának módja: Pályázni egyénileg, párban vagy kisebb alkotócsoportokban lehet az 
alábbi műfajokban és témákban:  

• szépirodalmi műfajokban: vers, próza, esszé  

• vlog, kisfilm, rövidfilm 

• természetfotó (a pályázat beadásához szükséges megadni, hogy hány éve fotózol/fotóztok) A 
következő témákban készítheted el a fotóidat: makró-, állat-, növény-, tájkép. A fotódat 
elkészítheted mobiltelefonnal és fényképezőgéppel is. Egy fő maximálisan 3 db fotót adhat le 
a pályázatra. Az elkészült fotók retusálhatók, vághatók a beküldés előtt. A képek méretének 
legalább 2 Megapixelnek (1000*2000 pixel) kell lennie.  A pályamunka elkészítése során 
törekedj a természetfotós etika betartására! 

• művészi fotó (a pályázat beadásához szükséges megadni, hogy hány éve fotózol/ fotóztok) A 
fotódat elkészítheted mobiltelefonnal és fényképezőgéppel is. Egy fő maximálisan 3 db fotót 
adhat le a pályázatra. Az elkészült fotók retusálhatók, vághatók a beküldés előtt. A képek 
méretének legalább 2 Megapixelnek (1000*2000 pixel) kell lennie.  A pályamunka elkészítése 
során törekedj a művészi fotós etika betartására! 

• képzőművészeti alkotások (színes és fekete fehér kategória egyaránt)  
 

Témák: 

• „Csináljuk a fesztivált!” 

• „Gyerekszemmel” 

• „Fergeteges forgatag” 
 
 

Hogyan pályázhattok? 
A kitöltött pályázati kísérőlapot küldd el e-mailben, pályázati anyagodat pedig személyesen add át 
mentorodnak 2023. március 30-ig, aki eljuttatja az értékelő bizottság részére! 
   
A pályázatból való kizárást vonja maga után:  

• a pályázati kísérőlap hiányos vagy határidőn túli benyújtása  

• a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való eltérés  

• az Alapítvány Együttélési Szabályzatának és Házirendjének megsértése  

• eredetiség megjelölésének hiánya (felhasznált videó, zene, inspiráció) 

• a jelentkezési lapon feltüntetett technikai igénytől való jelentős eltérés 

• a megjelölt témáktól vagy kategóriáktól eltérő pályamunka benyújtása 
 
 

  
         Az Alapítvány Gyermekparlamentje 
 


