
Kalandozok.hu Fogadótervező Pályázat 
 
A Kalandozok.hu ynevi fogadótervező pályázatot hirdet minden Ynev földjét járó hajthatatlan 
Kalandozónak. A pályázat célja, hogy a résztvevőket bevonjuk egy kis kreatív munkába, amelyben kiélhetik 
alkotó fantáziájukat, felhasználva mind játékosi, mind kalandmesteri, vagy éppen csak fantasy-s 
érdeklődésből fakadó tapasztalatukat. A leghangulatosabb és legkreatívabb 3 pályamű készítőjét a 
versenybírók döntése alapján díjazásban részesítjük, hogy a küldetés végén ne maradjon jutalom nélkül a 
legrátermettebb! 
 
Kritériumok a beadott dokumentummal kapcsolatban: 

-‐ A fogadónak Yneven kell lennie. 
-‐ A terjedelme a csatolmányokkal együtt, nem haladhatja meg a 10 A4-es oldalt. (Alsó limit nincs, 

néha a kevesebb több!) 
-‐ Tartalmaznia kell szerkezeti ismertetőt (beleértve a fogadó alaprajzát). 
-‐ Tartalmaznia kell a személyzet (beleértve fontosabb NJK-k leírását és jellemzését) ismertetését. 
-‐ Tartalmaznia kell részleteket a fogadó múltjáról, jelenéről, jövőjéről, világi, és - ha vannak - alvilági 

kapcsolatairól. 
-‐ Tartalmaznia kell a fontosabb információkat a fogadó múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 
-‐ Tartalmaznia kell egy rövid hangulati, és/vagy szituációs leírást, melyet az éppen belépő vándor 

tapasztalhat. (Arra kerünk, hogy ez ne haladja meg az  1 oldalt.) 
-‐ A pályaműnek önállóan élvezhetőnek és feldolgozhatónak kell lennie (egy szép, publikálásra készen 

álló anyagot várunk). 
-‐ A pályamű végén fel kell tüntetni a készítő(k) nevét, email elérhetőségét és a készítés dátumát. 
-‐ Egy alkotásnak maximum 2 szerzője lehet, ezesetben az esetleges nyereményen osztozniuk kell. 
-‐ A kész pályaművet DOC és PDF (mindkettő) formátumban a kalandozok@kalandozok.hu címre 

szükséges elküldeni. 
 
Új, vagy már máshol korábban említésre került fogadó kidolgozása egyaránt érvényes, természetesen 
forrásmegjelöléssel egybekötve. A beküldött anyagok publikálási és későbbi felhasználási jogát 
(természetesen a szerzővel egyeztetve és nevét feltüntetve) fenntartjuk. 

Minden egyéb kérdésben az alkotó (vagy alkotópáros) szabad kezet kap. 

A pályázat leadási határideje magyar idő szerint: 2014. március 2. Vasárnap 22:00 
 
Nyeremények: oklevél és könyvjutalom az első három helyezettnek, az első helyezett továbbá egy 5 000 
Ft-os könyvvásárlási  utalvánnyal is gazdagabb lesz, melyet a Kalandozok.hu Nyári Tábor kedvezményes 
könyvvásárán tud levásárolni. (Távollét esetén a nyereményeket, illetve a kiválasztott könyveket postával 
juttatjuk el.) 

Eredményhirdetés: 2014. július 5. Szombat, Gyömrő. A XII. Kalandozók.hu Nyári Tábor ünnepélyes 
táborzáróján. 

Bírák: Antail,  Con Salamander, Daru, MagyarGergely, TAO 

Kérdéseket a Pályázat Fórumában lehet feltenni.  

Mindenkinek jó munkát kívánunk a küldetéshez! 

A Kalandozok.hu szerkesztő csapata, 2014. január. 


