ÓVODAI
MÉZESSÜTI
PÁLYÁZAT
BOLYHOSSAL

NYERJÉTEK MEG A 100 KILÓ FINOM MÉZET,
HALLGASSÁTOK A BOLYHOS MESÉKET
SZABÓ ZSÓFI ELŐADÁSÁBAN ÉS ÉLVEZZÉTEK A
NEKTÁR ZENEKAR KONCERTJÉT!
A tavaly decemberben meghirdetett, nagysikerű
országos óvodai méhes rajzpályázat után újra az óvodákhoz
és az óvodás korosztályhoz fordul a Tehetsz méh többet!
program. Ismét pályázatot hirdet, ezúttal a mézhasználat és
a mézfogyasztás népszerűsítésére. A 3-7 éves gyerekek azt
mutathatják meg, mennyi mindent lehet készíteni
a méhészeti termékekből.

Az óvodások egyénileg vagy csoportosan készíthetnek kreatív tárgyakat, díszeket vagy képeket
• mézeskalácstésztából vagy méhviaszból
• kötöttség nélkül
Az elkészített műveknek nem kell kapcsolódniuk a karácsonyi tematikához, de a mézhez, méhészkedéshez, méhekhez igen.
A zsűri a bírálat során elsősorban az elkészült pályamű kreativitását, a mögöttes gondolatot díjazza. A pályamű esztétikai
értéke másodlagos szempont. Az elkészítéséhez bármely technika alkalmazható. A pályázati részvétel feltétele, hogy az
elkészült pályaművek fotóját és külön az alkotócsapatról készített képet küldjék meg a palyazat@tehetszmehtobbet.hu
email címre. Kérjük feltüntetni a pályázó óvoda nevét és címét, telefonos és e-mail-elérhetőségét, a
készítő gyermek(ek) nevét, és az óvodai csoport megnevezését.

FŐDÍJ: 100 KILÓ MAGYAR TERMELŐI MÉZ
A pályázaton nyertes tíz óvodába adventben ellátogat Szabó Zsóﬁ színész-műsorvezető, aki Bolyhos kalandjairól olvas fel
a gyerekeknek, és a Nektár Zenekar, amely minikoncertet ad. Ezen felül 10 kilogramm magyar termelői mézet is biztosítunk
minden óvodának. A nyertes alkotásokat a kampány honlapján, Facebook és Instagram oldalán is közzétesszük.
KÜLÖNDÍJ: 100 DB VÁRSZEGI ADÉL: BOLYHOS ÉS SAMU KALANDJAI MESEKÖNYV
A zsűri által kiválasztott alkotásokról szavazást indítunk a Tehetsz méh többet! Facebook-oldalán
(https://www.facebook.com/tehetszmehtobbet). A tíz, különdíjat elnyerő tárgy készítőjének az óvodája megkapja
10 példányban Várszegi Adél most megjelent mesekönyvét, a Zümmögés erdőn-mezőn 2. – Bolyhos és Samu kalandjait,
amely a Tehetsz méh többet! program keretében készült.

A pályaművek feltöltési határideje: 2022. november 25.
A pályázat eredményét 2022. december 7-én hirdetjük ki.
A szervezők fenntartják a jogot, hogy az alkotásokról készült másolatokat, fotókat a kiállításokon, a médiában,
a Tehetsz méh többet! kampányhoz kapcsolódó anyagokban alkotóikkal felhasználják.
Információ: Tehetsz méh többet! projekt koordinátor Beer Krisztián, krisztian.beer@pressinform.hu; +36709452468

