PÁLYÁZAT
A Magyar Lapkiadók Egyesülete pályázatot hirdet
Te vagy az én emberem!
címmel interjúkészítésre 6–14 éves diákoknak
Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik kedvet éreznek kielégíteni kíváncsiságukat egy felnôtt iránt úgy, hogy újságban megjelentethetô interjút is készítenek vele.
Mi létrehozzuk a személyes kapcsolatot a kiválasztott személlyel, a kisdiák pedig faggathatja az interjúalanyt kénye-kedve szerint, majd megörökíti a beszélgetést írásban, amit nyomtatásban megjelentetünk a
lapokban.

A pályázat kétfordulós

 Az elsô fordulóban a (neves szerkesztôkbôl álló) zsûri kiválasztja a pályázatok közül azt a hármat, amelyet a
legérdekesebb/értékesebb tervnek ítél.
 A második fordulóban a bizalmat kapott három kisdiák megírja a maga interjúját, mi azt megjelentetjük a 2012.
május 19-én megrendezendô budapesti Sajtófesztivál idején. Ifjú újságíróinkat a Vörösmarty téri rendezvény közönsége is megismerheti.

Díjazás
Az elsô fordulóban kiválasztott három kisdiák (szüleivel vagy pedagógusával) 2012. május 18–19-én a magyar sajtó
vendége Budapesten – szakmai programokat és teljes kényelmet kínálunk, a szállást a Travelweb Kft. biztosítja.

Jelentkezés
A pályázatra a pályázati lapon lehet jelentkezni, amely eligazítást nyújt az interjúalany kiválasztásához is. Kérjük, hogy a
pályázati lapot minden esetben írja alá szülô/gondviselô, hozzájárulását adva a kiskorú személynek a pályázaton való
részvételéhez. Szülô/gondviselô aláírása nélkül a pályázaton való részvétel nem lehetséges.
A pályázat eredményével kapcsolatban jogi út igénybevétele nem lehetséges!
A Kiíró a pályázat lebonyolításában fönntartja magának az esetleges változtatás jogát.
A pályázati ûrlapot megtalálja a www.mle.org.hu és a www.olvasasraneveles.hu honlapon:

Te vagy az én emberem!
Információt kérhetnek a 06-1/212-5025-ös, a 06-30/343-3915-ös telefonszámon és az mle@t-online.hu vagy
a bakuraemilia@t-online.hu e-mail-címen.

Határidô, postacím
A pályázatokat postai úton, ajánlott levélben kérjük eljuttatni 2012. április 25-éig:
Te vagy az én emberem!
Magyar Lapkiadók Egyesülete
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
A Magyar Lapkiadók Egyesülete vállalja a pályázat lebonyolításának teljes költségét, köztük az interjúkészítôk (és
diákonként 1 kísérôje) utaztatását, ellátását.

Magyar Lapkiadók Egyesülete
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
PÁLYÁZATI ÛRLAP
TE VAGY AZ ÉN EMBEREM …
A PÁLYÁZÓ
Neved:
Lakcímed:
Édesanyád neve:
Telefonszáma:
E-mail-címed, amin közvetlenül elérhetünk:
Születési dátumod:
Iskolád neve:
Iskolai évfolyamod:
Iskolád címe:
Segítôd: szülô/tanár neve
Segítôd: szülô/tanár címe
Segítôd: szülô/tanár telefonszáma
Segítôd: szülô/tanár e-mail-címe
AZ INTERJÚALANY
(Csak a magyar nyelvet jól beszélô, Magyarországon elérhetô személy lehet)
Neve
Szakmája
Honnan ismered, honnan tudsz róla?
Mióta ismered, mióta tudsz róla?
Szerinted, miért tarthat közérdeklôdésre
számot az interjúalanyod?

Mi mindent kérdeznél tôle?

A Te vagy az én emberem ... címû pályázat kiírója, a Magyar Lapkiadók Egyesülete kijelenti, hogy a pályázaton résztvevô adatait az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyének védelmérôl a személyes adatok gépi feldolgozása
során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

Magyar Lapkiadók Egyesülete
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
PÁLYÁZATI ÛRLAP (folytatás)
TE VAGY AZ ÉN EMBEREM …
AZ INTERJÚ
Különleges helyszínt igényel-e az interjúkészítés?
Tudsz-e igazodni az interjúalanyod idôbeosztásához
április 10-e és 30-a között?

Nem
Igen, mégpedig:
Igen
Nem, nekem csak a ................................................................
................................................................................... alkalmas

Szeretnél-e illusztrációt is készíteni a cikkhez (fotó, rajz)?
Milyen egyéb segítséget igényelsz az interjúhoz
a pályázat kiírójától?
Támogatják-e szüleid az esetleges nyilvános
szereplésedet?
TE VAGY AZ ÉN EMBEREM …
Honnan értesültél a pályázati kiírásról?

Fejtsd ki, miért keltette fel az érdeklôdésedet a pályázat!

Dátum:

................................................................
A pályázó aláírása
Mint a pályázó szülôje/gondozója elfogadom a pályázat feltételeit, támogatom a pályázaton való részvételét, hozzájárulok a
nyilvános szerepléséhez, tudomásul veszem, hogy a megjelent interjú szerzôi jogosultja a pályázat kiírója.

................................................................
A szülô/gondozó aláírása

................................................................
Segítô pedagógus

A Te vagy az én emberem ... címû pályázat kiírója, a Magyar Lapkiadók Egyesülete kijelenti, hogy a pályázaton résztvevô adatait az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyének védelmérôl a személyes adatok gépi feldolgozása
során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

Magyar Lapkiadók Egyesülete
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
PÁLYÁZATI ÛRLAP (folytatás)
TE VAGY AZ ÉN EMBEREM …
TE VAGY AZ ÉN EMBEREM …
HADD ISMERJÜNK MEG! MUTASD BE MAGADAT!
Röviden vagy hosszabban, ahogyan te akarod.

A Te vagy az én emberem ... címû pályázat kiírója, a Magyar Lapkiadók Egyesülete kijelenti, hogy a pályázaton résztvevô adatait az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyének védelmérôl a személyes adatok gépi feldolgozása
során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

