XXV Kindertekenwedstrijd
“Este es mi México” / “Dit is mijn Mexico”
Thema: Mexicaanse Onafhankelijkheid
GEORGANISEERD DOOR HET MEXICAANS MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
EN HET INSTITUUT VAN MEXICANEN IN HET BUITENLAND (IME)

Tekenwedstrijd 2021
De periode in onze geschiedenis die bekend staat als de Onafhankelijkheidsoorlog begon in
de vroege ochtend van 16 september 1810, toen pater Miguel Hidalgo de "Roep van Dolores"
lanceerde, en eindigde op 27 september 1821, met de triomfantelijke intocht van het Leger
van de Drie Garantiën, geleid door Agustin de Iturbide en Vicente Guerrero, in Mexico-Stad.
Daarom herdenken wij elk jaar op 16 september het begin van de Mexicaanse
onafhankelijkheid met festiviteiten en vieringen in ons land en over de hele wereld. Tijdens
deze feesten vieren we dat we Mexicaan zijn, proeven we typische gerechten uit elke staat,
luisteren we naar regionale Mexicaanse muziek en dragen we typische klederdracht die op
de datum duidt. Om deze redenen, heeft het Instituut van Mexicanen in het Buitenland
(IME) het volgende thema gekozen voor de XXVe Kindertekenwedstrijd “Dit is mijn Mexico” /
“Este es mi México” :

“De Onafhankelijkheid van Mexico”
Kinderen uit de hele wereld worden uitgenodigd deel te nemen aan de XXV “Dit is mijn
Mexico” tekenwedstrijd voor kinderen, waarbij zij hun artistieke vaardigheden kunnen
demonstreren en hun fantasie de vrije loop kunnen laten door historische aspecten,
gebeurtenissen, personages en/of scènes van de Mexicaanse onafhankelijkheid te tekenen
of te schilderen.
De wedstrijd wordt geopend vanaf de publicatie van dit document
tot 15 augustus 2021.
Wat moet je doen om deel te nemen?
1.- Je moet tussen de 6 en 14 jaar oud zijn.
2.- Teken of schilder op een A3 gekartonneerd papier (29,7 x 42,0 cm).
3.- Teken of schilder met een penseel, potloden, acrylverf, aquarelverf, kleurpotloden of een
ander materiaal naar keuze.
4.- Plak het inschrijvingsformulier met alle gevraagde gegevens op de achterkant van jouw
tekening en schrijf een korte beschrijving van de afbeelding. Vergeet niet jouw naam en de
datum te schrijven.
5.- Stuur jouw tekening per e-mail (in JPG- of PNG-formaat) of lever het in bij de Mexicaanse
Ambassade, het Consulaat of de Delegatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die het
dichtst bij jouw woonplaats gevestigd is.
https://www.gob.mx/sre

Selectie van tekeningen
Uit alle door het IME ontvangen inzendingen zullen 12 winnende ontwerpen en 28 eervolle
vermeldingen worden gekozen, gerangschikt naar de volgende regio's:








Latijns-Amerika en de Caraïben
Afrika en het Midden-Oosten
Azië en Oceanië
Europa
Mexico
Verenigde Staten - Westelijke regio
Verenigde Staten - Oostelijke regio
en Canada.

In totaal zullen 40 kunstwerken worden geselecteerd voor de reizende
tentoonstelling, die zal worden ingehuldigd in Mexico-Stad en vervolgens
zal worden getoond in andere landen over de hele wereld, zodat vele
kinderen kunnen genieten van de beste kunstwerken die wij dit jaar
ontvangen.
De 12 winnaars krijgen erkenning en sommige van de 40
geselecteerde ontwerpen worden gepubliceerd in de IMEkalender van 2021.
Jury :
o De JURY die belast is met de selectie van de winnaars zal bestaan uit de volgende
personen:
o Een vertegenwoordiger van het Mexicaanse Ministerie van Cultuur.
o Een “peter” of “meter” (madrina / padrino) van de tekenwedstrijd.
o Een jongen of meisje in de 6e klas van de lagere school, zoon of dochter van een
werknemer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
o Een vertegenwoordiger van het Instituut van Mexicanen in het buitenland.
De 28 eervolle vermeldingen worden tussen 13 en 17 september 2021 gekozen door de
gemeenschap via de IME Facebook-pagina (@IMEsremx).

acebook De stemming sluit op 17 september
om 18.00 uur (plaatselijke tijd Mexico Stad).
Om de 12 winnende tekeningen te selecteren, zal de jury rekening houden met de volgende
leeftijdscategorieën:
 Categorie 1: 6 tot 8 jaar
 Categorie 2: 9 tot 11 jaar
 Categorie 3: 12 tot 14 jaar

Onthoud goed!
Je kan jouw tekening opsturen of inleveren tot
15 augustus 2021.
Vergeet niet:


Onderteken jouw tekening en noteer de datum waarop deze getekend is.



Vul het deelnameformulier in (zie bijlage) en voeg het toe aan de achterkant van
jouw tekening.



Schrijf jouw naam en een korte beschrijving van jouw tekening.



Stuur of e-mail jouw tekening naar de Ambassade, het Consulaat of de Delegatie van
Mexico in jouw buurt vóór de uiterste datum.



Zorg ervoor dat jouw tekening het juiste formaat heeft: A3 (29,7 x 42,0 cm).
Opgelet, zullen gediskwalificeerd worden:

Tekeningen die het thema niet respecteren.
Tekeningen die zijn nagetekend, overgetrokken of waarop de hand van een volwassene
zichtbaar is.
De resultaten zullen op vrijdag 20 september 2021 op de website en de
sociale netwerken van IME worden gepubliceerd.
Door deel te nemen aan de wedstrijd worden de rechten op de tekening overgedragen aan
IME, zodat wij deze kunnen gebruiken in tentoonstellingen en publicaties voor promotionele
doeleinden. De ontvangen tekeningen zullen niet aan de auteurs worden teruggegeven.
*Voor elke kwestie die in deze oproep tot het indienen van
aanvragen niet aan de orde komt, zal de directeur van het
Instituut voor Mexicanen in het Buitenland een oplossing
vinden.
Voor meer informatie, bezoek de website:
http://www.gob.mx/ime.
Om onze privacyverklaring voor de kindertekenwedstrijd “Dit is mijn Mexico” te
bekijken, surf naar :
http://ime.gob.mx/esteesmimexico/aviso_de_privacidad_cdi_2020.pdf
https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad-convocatorias.:
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FORMATO
DE REGÍSTRO
INSCHRIJVINGSFORMULIER
MIJN
TEKENING

ENVÍO DE DIBUJO:

ENVÍO FÍSICO/
Is verstuurd viaENTREGADO
EN RME

CORREO
ELECTRÓNICO

E-mail



Is op papier verstuurd naar
Ambassade/Consulaat/Delegatie



AMBASSADE, CONSULAAT OF DELEGATIE : _________________________________
MIJN VOLLEDIGE NAAM :
___________________________________________________________________________
MEISJE  JONGEN  LEEFTIJD : ________
MIJN ADRES : STRAAT EN NUMMER :
___________________________________________________________________________
STAD :__________________ POSTCODE : ________ LAND : _______________________
TELEFOONNUMMER :___________________ E-MAIL: ___________________________
IK BEN GEBOREN IN (STAD, LAND): _________________________________________
DE NAAM VAN MIJN SCHOOL: ______________________________________________
HET ADRES VAN MIJN SCHOOL: STRAAT EN NUMMER________________________
STAD __________________ POSTCODE ________ LAND _________________________
TELEFOONNUMMER VAN MIJN SCHOOL: ____________________________________
E-MAIL VAN MIJN SCHOOL:_________________________________________________
MIJN OUDERS / VOOGD ZIJN GEBOREN IN (STAD, LAND)
1. ________________________________
2. ________________________________

TITEL VAN MIJN TEKENING
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
BESCHRIJVING VAN MIJN TEKENING (deze beschrijving zal op het
tentoonstellingsformulier en in de kalender worden vermeld indien jouw tekening wordt
geselecteerd):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vul dit inschrijvingsformulier in en plak het op de achterkant van jouw tekening.

