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XXIII. GYEREKRAJZVERSENY
““EZ AZ ÉN MEXIKÓM”

Mexiko
híres alakjai

példaképei
es|

Vegyél részt te is a 2019-es Gyerekrajzversenyen!l
Rajzold le a kedvenc mexikói példaképed!l

 



A verseny a fenti pályázat kiírásával veszi kezdetét és 2019. 
június 28-án ér véget. Kérjük, a pályamunkákat addig 

szíveskedjenek eljuttatni hozzánk.
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Sok mexikói tehetség tett pozitív benyomást az új 
generációkra, örökre megváltoztatva ezzel az életüket.

Rád ki volt nagy hatással?

A Mexikói Külügyminisztérium a Külföldön Élő Mexikóiak 
Intézetének (IME) közreműködésével felhívja a gyerekek 

figyelmét világszerte a XXIII. “Ez az én Mexikóm” nevet viselő 
Gyerekrajzversenyen való részvételre.

Ők olyan mexikói emberek, akik a történelem, a művészet, 
a tudományok, a sport, a technológia, a politika, az üzleti 

élet területén értek el kiemelkedő eredményeket.
Az idei Gyerekrajzverseny témája ezért őket ünnepli és 

ezáltal a “Mexikói híres emberek és példaképek” címet kapta

2019. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mexikó egyedülálló ország tele ezer színnel, gyönyörű 
muzsikával és finom ételekkel. Ezen kívül olyan nagyszerű 

emberek szülőhazája, akik a történelem során rendkívül 
fontos munkájukkal hozzájárultak a világ jobbá tételéhez.
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MIRE VAN SZÜKSÉG A RÉSZVÉTELHEZ?

1)

2)

3)

4)

5)

Légy 6 és 14 év közötti gyerek  

Rajzolj vagy fess egy képet A3-as méretű l(297 x 420 mm)l
rajzlapra vagy kartonlapra l

 A rajzod vagy festményed elkészítéséhez válassz a következő (3
 munkaeszközök közül: ecset, ceruza, akril festék, vízfesték,l
 zsírkréta vagy egyéb színes eszközökl

 A rajzod hátuljára ragaszd fel a kitöltött regisztrációs/jelentkezési    
 lapot L
Rajzod juttasd el személyesen vagy postai úton a hozzád (5  
legközelebb eső Mexikói Nagykövetségre:l
Mexikói Nagykövetség (1024, Budapest, Rómer Flóris u. 58.)l

Latin-Amerika és Karib-térség
Afrika és Közel-Kelet           
Ázsia és Óceánia
Európa
Mexikó
Egyesült Államok – Nyugati part
Egyesült Államok – Keleti part és Kanada

NYERTES RAJZOK KIVÁLASZTÁSA

A beérkezett rajzok közül összesen 12 nyertest és régiónként 
4 különdíjast fogunk választani. A régiók:
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6 - 8 évesek 
9 - 11 évesek 
12 - 14 évesek

A 12 nyertes különleges elismerésben fog részesülni 
és rajzuk bekerül majd az IME 2020-as naptárába.

ZSŰRI

 A mexikói diplomáciai külképviseletek összesítik a   
 kerületeikből beérkező rajzokat és közülük kiválasztják a
 legjobb ötöt
A külképviseletek eljuttatják az IME-nek az általuk választott 
öt rajzot, aki ezeket kiteszi a Facebook oldalára: IMEsremx
Az internetes közönség ezután nyilvánosan szavazhat az 
általa legjobbnak tartott rajzra

A nyertes rajzok kiválasztásánál a következő korcsoportokat 
vesszük figyelembe:

Összesen 40 mű kerül majd kiválasztásra, melyeket egy 
vándorkiállítás keretein belül először Mexikóvárosban, majd 
pedig a világ különböző tájain állítanak ki, hogy minél több 

gyerek gyönyörködhessen az idei rajzverseny legszebb
munkáiban. 

Idén a zsűri Mexikó diplomáciai külképviseleteiből, illetve az 
internetes közönségből fog állni.
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FONTOS!
Küldd el nekünk a rajzod legkésőbb 2019. június 28-áig!l

Írd alá a rajzod és írd rá a készítés dátumát

A rajzod megfelelő méretű legyen: A3-as méret 
(297mm x 420 mm)

A regisztrációs lap minden mezőjét töltsd
ki, majd a lapot ragaszd fel a rajzod hátuljára

Beadás előtt ellenőrizd a következőket:l

Átrajzolt, kopírozott, másolt rajzok, 
illetve olyan művek, ahol egyértelműen 
megállapítható felnőtt kéz beavatkozása

A rajz nem illeszkedik a pályázati 
kiírás témájához

Juttasd el a rajzod a hozzád legközelebb eső Mexikói 
Nagykövetségre, Konzulátusra vagy Külügyi Delegációhoz 
2019. június 28-áig (péntek)

FIGYELEM! A következő rajzok 
kizárásra kerülhetnek a versenyből:
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26

IMEsremx

To find out about our Privacy Notice for the “Este es mi México” Children’s Drawing Contest, 
go to:http://ime.gob.mx/documentos/aviso_privacidad_EEMM_2017.pdf

https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad-convocatorias

A szavazásra az IME Facebook oldalán 
2019. augusztus 12. és 16. között lesz lehetőség.

A nyertes rajzokat az IME 2019. augusztus 26-án (hétfő) 
közösségi oldalain teszi közzé.

A versenyen való részvételeddel hozzájárulsz ahhoz, 
hogy a Külföldön Élő Mexikóiak Intézete felhasználhassa 

rajzod későbbi hirdetési- és reklámcélokra.

*Bármilyen ezen pályázati felhívásban nem tárgyalt
feltétellel kapcsolatban forduljanak a Külföldön Élő 

Mexikóiak Intézetének vezetőjéhez.


