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A BURDA DIVATRAJZVERSENY SZPONZORAI
A díjakat felajánló cégek
NEVEZÉSI DÍJ
Nevezésenként 3000 Ft, amelyet kizárólag a verseny
lebonyolításával kapcsolatos közvetlen költségekre fordítunk. A
nevezési díj befizetése a B Stlye Magazin Kft. 1040016450526666-48891004
számú bankszámlájára RAJZVERSENY közleménnyel
VERSENYMUNKÁK
Kizárólag szabad kézzel rajzolt, festett vagy más technikával
készült egyedi alkotásokat várunk, A/4-es méretben.
Egy versenyző maximum 3 munkát küldhet be. Több beküldött
munka esetén a verseny kiírója választja ki három legjobbnak
ítélt és versenybe bocsájtott munkát.
A JELENTKEZÉS MÓDJA
A versenyre a kitöltött jelentkezési lap és a versenyművek
beküldésével, illetve a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet
jelentkezni. A jelentkezési lap csak saját kezű aláírással érvényes.

A jelentkezés hitelesítéséhez a jelentkezési lapra kérjük
ráragasztani vagy rátűzni a BurdaStyle magazinban található
RAJZVERSENY sarokjelzést. A sarokjelzés májusi, júniusi, júliusi,
augusztusi és szeptemberi lapszámunkban egyaránt
megtalálható lesz. Egy jelentkezéshez csak egy sarokjelzés
szükséges.
Az érvényesnek elfogadott pályamunkák beérkezéséről emailben visszaigazolást küldünk.
A VERSENYMUNKÁK BEKÜLDÉSE
A BurdaStyle kiadójának postafiókjába (1386 Budapest, pf.
906/44) a kitöltött jelentkezési lap és jogi nyilatkozat és a
BurdaStyle magazin lapszámaiban található egyik hitelesítő
RAJZVERSENY sarokjelzés kíséretében
valamint
és e-mailben, csak névvel és a tárgy rovatban BURDA
RAJZVERSENY jelöléssel a burdamagazin@gmail.com címre

A VERSENY MENETE
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2019. szeptember 30.
ELŐZSŰRIZÉS: 2019. október folyamán
ZSŰRIZÉS: 2019. november első felében
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2019. december első felében
DÍJÁTADÁS: 2020. január folyamán
A VERSENYMUNKÁK NYILVÁNOS BEMUTATÁSA
1) A versenymunkák a versenyző neve vagy választott
művészneve alatt, a beérkezés sorrendjében, előválogatás nélkül
folyamatosan felkerülnek a BurdaStyle magazin honlapjára.

2) Az előzsűrizés folyamán legjobbnak bizonyult 25 pályaművet
a BURDA MAGAZIN Facebook felületén közzétesszük és
közönségszavazásra bocsátjuk.
3) A nyertes versenymunkákat nyomtatásban is megjelentetjük a
BurdaStyle magazin 2020. februári számában.
A VERSENYMUNKÁK VISSZAJUTTATÁSA
A verseny végeredményének kihirdetését követően
személyesen, vissza a B Style Magazin Kft. irodájában (1115
Budapest, Bartók Béla út 152/H), a 06-1-781-1126
telefonszámon, illetve az info@burda.hu email címen előre
egyeztetett időpontban.

