PÁLYÁZAT
IGÉS LAPOK, KÁRTYÁK TERVEZÉSÉRE
A Biblia Szövetség Egyesület pályázatot hirdet igés képeslapok, kártyák tervezésére.
Olyan pályamunkákat várunk, amelyek újszerűek, illusztrációik az idézett ige
megértését segítik, elmélyítik, esztétikusak és a ma emberét képesek megszólítani.
A pályamunkák bármilyen technikával készülhetnek: hagyományos technikával vagy
digitális módszerekkel, grafikával, esetleg saját készítésű fotóval. Az egyetlen
megkötés, hogy mások által készített, esetleg internetről kölcsönzött elemeket nem
tartalmazhatnak – a pályázó a plágium kizárásáért jótáll.
Egy személy három munkával pályázhat: ezek alkothatnak sorozatot (azonos
technikával készített, vagy azonos tematikájú, pl. karácsonnyal, születéssel, gyásszal
stb. kapcsolatos), de lehetnek egymástól független és különböző technikájú alkotások
is. A pályázónak törekednie kell arra, hogy az illusztráció kapcsolódjon a választott
bibliai ige tartalmához.
[Ragadja
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az olvasóelektronikus
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A pályázaton részt venni kizárólag
idézettel a dokumentumból, vagy használja ezt
(www.bibliaszov.hu) közzétett jelentkezési lap felhasználásával lehet.
a területet egy lényeges pont kiemelésére. A
A honlapon található a választható igék listája is, a pályázók ezeket használhatják fel a
szövegdobozt húzással bárhová helyezheti az
pályamunkákhoz.
oldalon.]
300 dpi felbontású képeket várunk jpeg vagy pdf fájlformátumban, A6 (105x148 mm;
félbehajtott, borítékos lap esetén ennek kétszerese), ill. 90x60 mm méretben.
A pályamunkák csak nevesítve, a kitöltött pályázati lap mellékleteként küldhetők be
az alábbi e-mail címre: bsz@bibliaszov.hu
A pályaművek elküldésével a pályázó – támogatásként, illetve nem számszerűsített
adományként – hozzájárul a pályamű honlapunkon, folyóiratunkban történő
közzétételéhez, ill. a Biblia Szövetség Egyesület részére átengedi az esetleges és
kizárólagos felhasználás jogát. Ez lehet illusztrációként történő alkalmazás,
sokszorosítás, nyomtatás, valamint ezek értékesítése.
A Biblia Szövetség Egyesület vállalja, hogy a pályaművek bármilyen megjelentetése
minden esetben a szerző nevének feltüntetésével fog történni – kivéve, ha ezt alkotója
kifejezett akaratával kizárja.
Részvételi korhatár nincs, elkészítési, illetve feltöltési határidő:
2021. február 15.
A beküldött munkákat elbíráljuk, a közölhetőket szeretnénk folyamatosan közzé tenni
honlapunkon, kiadványainkban, illetve igés kártyaként, képeslapként kinyomtatni.
Minden pályaművet köszönettel visszaigazolunk majd.
Örömmel és érdeklődéssel várjuk a munkákat, bízva abban, hogy sok olyan alkotás
születik, ami méltó arra, hogy Isten mindennél becsesebb Igéjét kortársainkhoz
közelebb vigye.
„… magasztalom nevedet…, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és
beszédedet.”
(Zsoltárok 138,2)
Biblia Szövetség Egyesület

