
44003300  DDeebbrreecceenn,,  SSzzeeppeessii  uu..  112299//AA  
wwwwww..nnaaggyyeerrddooeerrtteeggyyeessuulleett..hhuu

iinnffoo@@nnaaggyyeerrddooeerrtteeggyyeessuulleett..hhuu  
0066--7700--332211--77222255

A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 
országos vers- próza- és meseíró pályázatot hirdet a TERMÉSZET jegyében 

általános- és középiskolások részére

""HHeeggyyeekk  hhááttáánn,,  vvööllggyyeekk  öölléénn""

címmel, melyre a határon túli iskolások írásait is várjuk. 

A témaválasztás szabad, de a pályaműnek valamilyen formában mindenképpen 
kapcsolatban kell lennie a hegyekkel, völgyekkel, a természetes környezettel. 

A beérkezett műveket nyolc kategóriában ismert szakemberekből álló zsűri bírálja el. 
Minden kategória első hat helyezettje értékes jutalomban részesül. 

A helyezett pályaműveket megjelentetjük az ez alkalomra kiadott könyvben is.

MMEEGGKKÖÖTTÉÉSSEEKK::  

- Minden pályázó kategóriánként egy-egy művel pályázhat és minden pályaműnek csak egy szerzője lehet! 
- A pályaművek nyelve: magyar 

- A pályamű formátumai a következők lehetnek: Open dokument, Microsoft Word vagy Text formátum 
- A maximális terjedelem: vers esetében legfeljebb (versciklus esetében versenként) 48 verssor, 

próza és mese esetében legfeljebb 3 oldal: 
Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűnagyság, szimpla sorköz, 2 cm-es margók 

""HHeeggyyeekk  hhááttáánn,,  vvööllggyyeekk  öölléénn""  aa  ppáállyyáázzaatt  ccíímmee,,  ééss  nneemm  aa  ppáállyyaammuunnkkáákk  kköötteelleezzőő  ccíímmee!!  
TTeerrmméésszzeetteesseenn  vváállaasszztthhaattóó,,  ddee  aazz  eellbbíírráálláássnnááll  sszzeemmppoonntt,,  hhooggyy  aa ccíímm  ééss  aa  ttaarrttaalloomm  öösssszzhhaannggbbaann  lleeggyyeenn..  

AA  hheellyyeessíírráássii  hhiibbáákkéérrtt  ppoonnttlleevvoonnááss  jjáárr!!  
PPDDFF  ffoorrmmááttuummoott  nneemm  ffooggaadduunnkk  eell  ééss  aa  ddookkuummeennttuummookk  nneemm  ttaarrttaallmmaazzhhaattnnaakk  rraajjzzookkaatt,,  ffoottóókkaatt!!  

AA  kkiiíírráássnnaakk  nneemm  mmeeggffeelleellőő  ppáállyyaamműűvveekkeett  kkiizzáárrjjuukk  aa  vveerrsseennyybbőőll!!  NNeemm  éérrttéékkeelljjüükk  ttoovváábbbbáá  aazz  eeggyyéérrtteellmműűeenn
ffeellnnőőtttt  sseeggííttssééggggeell  kkéésszzüülltt  íírráássookkaatt!!

A pályamunkákat a Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület hivatalos oldalán lehet beküldeni:
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BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddőő::  22002211..0044..1166..  ééjjffééll
AAzz  üünnnneeppééllyyeess  ddííjjááttaaddóó  hheellyysszzíínnéévveell  ééss  iiddeejjéévveell  kkaappccssoollaattbbaann  jjeelleennlleegg  ffoollyyiikk  aazz  eeggyyeezztteettééss,,  

aazztt  mmiinnddeenn  hheellyyeezzeetttteell  iiddőőbbeenn  kköözzöölljjüükk..

MMaarriinnccssáákk  IIbboollyyaa  
eeggyyeessüülleettii  eellnnöökk

KKAATTEEGGÓÓRRIIÁÁKK::  
66--99  éévveess  kkoorroosszzttáállyy  vveerrss  ////  mmeessee  

1100--1144  éévveess  kkoorroosszzttáállyy  vveerrss  ////  pprróózzaa  ////  mmeessee
1155--1199  éévveess  kkoorroosszzttáállyy  vveerrss  ////  pprróózzaa  ////  mmeessee

KKOORROOSSZZTTÁÁLLYYOOKK::  
66--99  éévveess  kkoorroosszzttáállyy::  22001122  ééss  22001155  kköözzöötttt  sszzüülleetttteekk  

1100--1144  éévveess  kkoorroosszzttáállyy::  22000077  ééss  22001111  kköözzöötttt  sszzüülleetttteekk  
1155--1199  éévveess  kkoorroosszzttáállyy::  22000011  ééss  22000066  kköözzöötttt  sszzüülleetttteekk
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