„Kedvenc kerékpáros emlékem”
Bikeride rajz pályázat kiírás
A Bikeride Sportegyesület 2021. december 30-n 2. AC su misura - Bikeride cyclo-cross Magyar
Kupa futamot szervez a 17. kerületben az Újlak utcai strandon. Ehhez kapcsolódóan rajz
pályázatot hirdet az óvodás és az alsó tagozatos iskolás gyermekek részére kerékpározás
témában az alábbi felhívás szerint.
-

A rajz pályázat szervezője: Bikeride Sportegyesület
A rajz pályázaton 3-12 éves gyermekek vehetnek részt
A rajzokat digitálisan és papír alapon is el kell juttatni az alábbiak szerint:
Rajzok elektronikus feltöltési határideje: 2021.12.24 23:59
Feltöltés helye: a facebook.com/BikerideHU oldalon az eredeti rajz pályázatra felhívó poszt
alatt kommentben (az alábbi linken vagy QR kódon keresztül közvetlenül is elérhető)
https://www.facebook.com/BikerideHU/photos/a.209866920520938/445245980316363/

-

Pályaművek papír alapon történő eljuttatása:
o személyes leadás: Újlak Uszoda (1173 Budapest, Uszoda utca 2.) pénztárában
nyitvatartási időben legkésőbb 2021.12.28-n pénztárzárásig.
o postai úton: Bikeride Sportegyesület 1086 Budapest, Lujza utca 7. V/501., a
levél/csomag megérkezése legkésőbb 2021.12.28-n! Figyelem: a postázás esetleges
csúszásáért és/vagy a levél és ezáltal a rajz megsérüléséért a szervező felelősséget nem
vállal!
Pályázatok elkészítésének módja: ceruza, vízfesték, tempera, filc, zsírkréta
Korcsoportok:
o 1. kategória: 3-4 évesek (2017-2018)
o 2. kategória: 5-6 évesek (2015-2016)
o 3. kategória: 7-8 évesek (2013-2014)
o 4. kategória: 9-10 évesek (2011-2012)
o 5. kategória: 11-12 évesek (2009-2010)
csak A4-es méretű alkotások vesznek részt a játékban
A rajzok hátoldalán olvashatóan kérjük feltüntetni:
o a készítő nevét
o születési évét
o az intézmény nevét, ahová a mű elkészítője jár
o szülő elektronikus és telefonos elérhetőségét
Végeredmény meghatározása:
o Zsűri tagjainak összesített szavazata – 35%-os súly
o Facebook kedvelések – 20%-os súly
o Helyszíni szavazatok – 45%-os súly
Zsűri tagjai:
o Kiss Gergely – képgrafika szakos képzőművész
o Köllő Zsuzsanna - képgrafika szakos képzőművész
o Nagy Anita – Tanító – művészeti, műveltségi területen
o Vass Boglárka – AC su misura ügyvezető igazgató, könnyűipari mérnök, mesterszabó
Értékelés:
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-

-

o

o

o

Zsűri összesített szavazata: Minden zsűri tag – egymástól függetlenül - kialakítja
korcsoport kategóriánként a saját sorrendjét. A helyezések alapján minden induló az
alábbi táblázatban szereplő pontszámot kapja. A zsűri tagjai által kialakított
sorrendhez tartozó pontszámok összesítésre kerülnek és a legtöbb pontot kapó induló
végez a zsűri összesített 1. helyén az adott korcsoportban. Figyelembe vételre kerül az
erre az értékelési kategóriára vonatkozó 35%-os súly.
Facebook kedvelések: a pályázatra felhívó eredeti poszt alatt, az adott rajzra leadott
like-ok száma adja meg a korcsoportban elért helyezést (a legtöbb like-ot kapó az 1.),
melyre az alábbi táblázat szerinti pontokat kapják meg az alkotók, figyelembe véve az
erre az értékelési kategóriára vonatkozó 20%-os súlyt.
Helyszíni szavazatok: a 2. AC su misura – Bikeride Cyclo-cross Magyar Kupa futam
napján – 2021.12.30. 8:30-12:00 között - a helyszínen – Budapest XVII. Újlak utcai
strandon felállított sátorban - leadott szavazatok. Érvényesen szavazni 1 személy, 1
pályaműre 1 alkalommal tud a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum
felmutatása mellett. Az adott rajzra leadott helyszíni szavazatok száma adja meg a
korcsoportban elért helyezést, melyre az alábbi táblázat szerinti pontokat kapják meg
az alkotók, figyelembe véve az erre az értékelési kategóriára vonatkozó 45%-os súlyt.

Az előző pontokban többször hivatkozott táblázat:

-

Az 51. és az utáni helyezéseknél minden versenyző 1 pontot kap.
A 3 értékelési kategória összesített eredménye adja a végeredményt az alábbi példa szerint:
o Zsűritag I. sorrendje alapján a rajz: 5. az adott korcsoportban – 55 pont
o Zsűritag II. sorrendje alapján a rajz: 2. az adott korcsoportban – 70 pont
o Zsűritag III. sorrendje alapján a rajz: 8. az adott korcsoportban – 46 pont
o Zsűritag IV. sorrendje alapján a rajz: 4. az adott korcsoportban – 60 pont
o Zsűri szavazatai alapján a pályamű összesített helyezése: 231 pont – ez a többi mű
pontjait figyelembe véve 1. helyezés -> 80 pont – 35%-os súly = 28 pont
o Facebook kedvelések alapján a 22. legtöbb szavazatot kapta a rajz a korcsoportban –
29 pont – 20%-os súly = 5,8 pont
o Helyszíni szavazatok alapján a 2. legtöbb voksot kapta a pályamű – 70 pont – 45%-os
súly 31,5 pont
o Összes pontszám: 28 pont+5,8 pont+31,5 pont = 65,3 pont, amellyel a kategória 2.
helyén végzett

o

-

-

A fenti számítás csak egy példa, abban fiktív számok szerepelnek, célja az előző
pontokban ismertetett logika bemutatása!
Díjazás: Korcsoportonként az 1-3. helyezett értékes tárgyjutalmakban részesül az alábbiak
szerint
o 1. helyezett: 2 fő részére szóló ebéd/vacsora a Kalóz Burger XVI. kerületi éttermében
és kerékpáros kiegészítők
o 2. és 3. helyezett: kerékpáros kiegészítők
Díjak átadása: A 2021. december 30-i 2. AC su misura – Bikeride cyclo-cross Magyar Kupa
futam 14:05-kor kezdődő 2. eredményhirdetési blokkjában. A díjátadón meg nem jelent
pályaművek alkotói/szülei nem kerülnek értékelésre, a helyezésüket elveszítik, automatikusan
a mögöttük lévő díjazottak lépnek egyet előre a rangsorban. Pl. az 1. helyezett nincs jelen,
ebben az esetben az eredetileg 2. helyezett lesz az 1., a korábbi 3. helyezett a második…

A szervező a változtatás jogát fenntartja!
Budapest, 2021.december 16.

