A Móra Könyvkiadó, az A Company Hungary és a
Cinema City közös pályázati kiírása
3–4. osztályos általános iskolások részére.

˝
Urutazik
az osztály

A kis herceg – rajzpályázat iskolásoknak
Képzeljétek el, hogy az osztályotok azt a megbízást kapja, hódítson meg
egy új bolygót, rendezze és népesítse azt be. Rajzoljátok le, milyen lenne a
bolygó, ahova szívesen mennétek, hogyan osztanátok fel a feladatokat az
osztálytársaitok között, mivel utaznátok, mi fogadna benneteket az érkezéskor. Adjatok nevet is a bolygónak.

A képek technikája,
mérete:
A kreatív alkotások
bármilyen technikával
készülhetnek, A/4-es
rajz- vagy kartonpapírra.

Alaki követelmény:
Kérjük a pályázati anyag hátoldalán
feltüntetni az iskola nevét, címét, az
osztályt, az osztály létszámát, a felkészítő tanár/tanárok nevét, telefonszámát és e-mail címét.

A beküldés módja: Postai úton a Móra
Könyvkiadó Zrt. (1134 Budapest, Váci
út 19.) címére. A borítékra írják rá:
„A kis herceg”.

Beküldési határidő:
2015. november 27.

A beérkezett anyagokat szakmai zsűri fogja elbírálni, amelynek tagjai:
Lonovics Zoltán, a Móra Könyvkiadó művészeti vezetője, Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó kommunikációs vezetője.
A bírálat fő szempontjai: Az alkotások esztétikai, technikai színvonala.
Eredményhirdetés: Az eredményeket 2015. 12. 07-én hirdetjük ki a Móra Könyvkiadó web- és Facebook-oldalán, valamint a Cinema
City honlapján is.
Fődíjak:
A zsűri által legjobbnak ítélt pályázatokat beküldő osztályok iskolai könyvtáruk részére értékes könyvcsomagot kapnak
a Móra Könyvkiadótól, és megtekinthetik A kis herceg című filmet a hozzájuk legközelebb eső Cinema City moziban.
1. helyezett osztály díja: 30 ezer forint értékű könyvcsomag + csoportos belépő a filmvetítésre + meglepetés plüssfigura
2. helyezett osztály díja: 20 ezer forint értékű könyvcsomag + csoportos belépő a filmvetítésre + meglepetés plüssfigura
3. helyezett osztály díja: 15 ezer forint értékű könyvcsomag + csoportos belépő a filmvetítésre + meglepetés plüssfigura
Közönségdíj:
A zsűri által kiválasztott 10 pályázat képanyagát a Móra Könyvkiadó feltölti rajongói Facebook-oldalára.
A pályázati művekre 2015. 12. 01-től 2015. 12. 07-én 12:00 óráig lehet szavazni, a közönségdíjak odaítélése ezen szavazatok alapján történik. A beküldéssel a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagot a Móra Könyvkiadó feltöltse rajongói Facebook-oldalára.
Közönségdíjas osztály díja: 10 ezer forint értékű könyvcsomag + csoportos belépő a filmvetítésre.

Regisztráljon a Móra Könyvkiadó webáruházába, és iratkozzon fel hírlevelünkre!
Intézményén keresztül egész évben 40% kedvezménnyel vásárolhatja meg kiadványainkat! www.mora.hu
A pedagógusok részére készített, a feldolgozást elősegítő oktatási segédanyag ingyenesen letölthető a
www.mora.hu oldalon, a „pedagógusoknak” menü alatt, illetve a www.cinemacity.hu oldalakról.

Vegyél részt osztályoddal pályázatunkon!
Nyerjetek magatoknak belépőt a filmre,
és könyvet a könyvtáratoknak!
A pályázat beadási határideje: 2015. november 27.

Fedezd fel újra minden
idok egyik legkedveltebb
meséjét!

A kis herceg
Színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 2015
Rendezte: Mark Osborne, a Kung Fu Panda rendezője
Antoine de Saint-Exupéry világhírű meséjének első animációs filmadaptációja.
A történet főhőse egy kislány, akit édesanyja gondosan készít fel a felnőtt életre, de
szigorú menetrend szerint zajló napjaikat megzavarja a furcsa, ám jólelkű szomszéd. A pilóta egy egészen különleges világot mutat meg kis barátjának, ahol bármi
lehetséges. Egy világot, amellyel sok évvel ezelőtt a kis herceg ismertette meg őt.

