Budapest Comic Con képregény fan art pályázat
Ha te is képregény rajongó vagy, valószínűleg meg sem kell kérdeznünk, hogy mekkora
szerepet játszanak benne az illusztrációk… Lehet, hogy benned is megvan ez a művészi véna?
Úgy gondoltuk, hogy egy kis kreatív kihívásra invitálunk. Bizonyára mindenki tudna mondani
egy tucat képregényhőst (vagy épp antihőst), aki nagyon bejövős. De vajon ki a kedvenc?
Kiért rajongsz annyira, hogy akár le is rajzolnád?
Elő a papírokkal, tollakkal, ecsetekkel, na meg a remek ötletekkel, Küldd be a képet a
pályázatra, és ha elnyeri a zsűri tetszését, értékes nyereményeket zsebelhetsz be.
Olvasd el figyelmesen a kiírást, majd kezdődhet az alkotás!
Téma:
Mutasd meg a Budapest Comic Con közönségének, hogy ki a szíved csücske, rajzold le
kedvenc képregény karakteredet!
A stílust rád bízzuk, nem kell feltétlenül képregény-szerűnek lennie. Választhatsz simán
karakter ábrázolást, vagy akár egy akciójelenetet is megjeleníthetsz, kísérletezz bátran az
ötleteiddel!
Nevezési időszak:
2021. november 8 –2022. május 1. vasárnap éjfél.
Kategóriák:
Technika szerint két kategóriában lehet nevezni:
- tradicionális kategória
- digitális kategória
A pályázatra több képpel is lehet nevezni, akár ugyanabban, akár külön kategóriában, de
kategóriánként csak egy alkotás kerülhet díjazásra.
Helyezések:
A beérkezett pályaműveket a Comic Con zsűrije fogja értékelni, mindkét kategóriában 3-3
helyezettet hirdetünk. A zsűrizés során a rajzok ötletességét, ábrázolásmódját, technikai
minőségét stb. fogjuk értékelni.
Természetesen a zsűri mellet ti is kiválaszthatjátok kedvenc rajzotokat. A képeket május 5-én
közönségszavazásra bocsátjuk, és egészen május 7. éjfélig lájkokkal adhatjátok le a
voksotokat kedvenceitekre. A legtöbb szavazattal jutalmazott alkotás nyeri a közönség
kedvence különdíjat.
Eredményhirdetés:
A nyertes műveket május 9-én Facebook oldalunkon hirdetjük ki, valamint a nyerteseket emailben is értesítjük. A nyereményeket a Budapest Comic Con rendezvényen, személyesen
adjuk át.
Nyeremények:
A legjobbnak ítélt alkotásokat kinyomtatjuk és kiállítjuk a Budapest Comic Con-on, hogy
mindenki megcsodálhassa őket! :)

Emellett mindék kategóriában az alábbi díjakat osztjuk ki:
1. helyezett: Wacom Cintiq 16 táblagép
2. helyezett:2022-es Budapest Comic Con páros VIP bérlet + Budapest Comic Con
ajándékcsomag
3. helyezett: 2022-es Budapest Comic Con VIP napijegy + Budapest Comic Con
ajándékcsomag

Közönség kedvence különdíj: Wacom Intuos Pro M táblagép
Emellett minden nyertes páros napijegyet kap az idei rendezvényre.
Nevezési feltételek:
A kész rajzokat e-mailben várjuk a palyazat@budapestcomiccon.hu címre. A tárgysorba írd
be a neved és azt, hogy „Budapest Comic Con fan art pályázat”
Az e-mailben a következő információk szerepeljenek:
- teljes név
- életkor
- melyik kategóriában nevezel
- kit/mit ábrázol a kép
- írj pár sort az alkotásról, például milyen technikával készült, milyen eszközökkel, mennyi
idő alatt, mi volt a koncepció stb.
Beküldendő képek:
Tradicionális kategória: kész rajz szkennelt változata, valamint egy fotó a rajzról, amely
csupán ellenőrzésre szolgál
* kész pályaműként csak szkennelt képpel lehet nevezni, fényképpel nem!
Digitális kategória: kész rajz, valamint 3-5 fáziskép a rajzfolyamatról, szintén ellenőrzés
céljából.
Hiányos képek esetén a nevezést érvénytelennek tekintjük!
Fontos! A képet ne illeszd be az e-mailbe, hanem csatolt fájlként add hozzá!
Technikai kritériumok:
Formátum: a képeket .JPG vagy .PNG formátumban lehet beküldeni
Méret: hosszabbik oldalon minimum 2000 px
Felbontás: 300 DPI
Nem lehet a tradicionális és digitális technikát kombinálni! Az ilyen rajzokat sajnos nem
tudjuk elfogadni a pályázaton.
A verseny szabályzata:
- kizárólag saját alkotással lehet nevezni a versenyre! A lopott, vagy akár csak részben lopott
alkotásokat automatikusan kizárjuk a versenyből!
- az ízléstelen, pornográf, obszcén, vagy egyéb módon sértő képeket kizárjuk a versenyből!
- ha a beküldött pályázat nem felel meg valamely kritériumnak (méret, kategória, hiányos
adatok, hiányos képek), nem tudjuk elfogadni a nevezést
- minden versenyző tudomásul veszi, hogy a beküldött képeket a szervezők felhasználhatják
további promóció céljára.

