„Gyermekszemmel” - 2018
Sport és játék télen-nyáron Lőrincen és Imrén
kerületi rajzverseny általános iskolások számára

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei együttműködésével
KERÜLETI RAJZVERSENYT HIRDET
6-15 éves tanulók részére.
A verseny címe: „Gyermekszemmel”
Alcíme: Sport és játék télen-nyáron Lőrincen és Imrén
A verseny fővédnöke: Kucsák László országgyűlési képviselő
A verseny védnöke: Galgóczy Zoltán alpolgármester
A verseny célja: A szervezők szándéka, hogy felhívja a fiatalok figyelmét közvetlen
környezük, lakóhelyük, kerületük szépségeire. A mozgás és együttlét örömére, a
felszabadult közös játékokra a természetben.
A verseny szervezői szeretnék felhívni az iskolás korúak figyelmét környezetük szeretetére
a természet védelmére.
A pályázat kiemelt célja, hogy a fiatalok szemszögéből bemutassa a sokszínű, változatos
kerület életét, természeti és épített környezetét, a gyermekek kötődését otthonukhoz,
lakóhelyükhöz, iskolájukhoz, társaikhoz, az itt élőkhöz.
Gyermekszemmel láttassa a mindennapok csodáit, a játékban, sportban rejlő közösségépítés lehetőségére hívja fel a figyelmet. Alkotásaikon keresztül mutassa be kiállításokon,
naptárban Pestszentlőrinc-Pestszentimre változatos, gazdag világát.
A pályázat leadása, határidők:
A pályázatokat postán, vagy személyesen kell eljuttatni a Kondor Béla Közösségi Ház
címére: Budapest, Kondor Béla stny. 8, 1181 Czinczkyné Fejes Mónika nevére.
A pályaművekre kérjük ráírni:
„Gyermekszemmel”-2018 rajzpályázat
A beérkezés határideje: 2017. november 13.
Ünnepélyes eredményhirdetés, kiállítás megnyitó:
2018. január 9-én, kedden a Kondor Béla Közösségi Házban.

A pályázat formai követelményei:
A pályamunkák A/3-as, vagy A/4-es méretben, szabadon választott képzőművészeti
technikával készülhetnek. A pályamunkákon eltávolítható módon (pl.: gémkapocs, cellux
stb.) kérjük a mellékelt, kitöltött jelentkezési lapot rögzíteni. A pályamunkákat nem
kérjük paszpartuzni, felragasztani.
A pályázat jutalmazása:
A zsűri által kiemelkedő művészeti, informatív értékűnek tartott legjobb 24 alkotás
készítője díjazásban részesül. A közülük kiválasztott 12 pályamű kerül be a nagy
példányszámban (1000 pld.) kiadandó 2018. évi asztali naptárba, valamint az 5000 pld.-ban
kinyomtatandó kártyanaptárra, továbbá a 3 legjobb mű alkotói kiemelt jutalomban
részesülnek.
A legsikeresebb felkészítő tanárokat, iskolákat jutalmazza a kiíró.
A neves szakemberekből álló zsűri által kiválasztott munkákat kiállítják a szervezők a
Kondor Béla Közösségi Házban 2018. január 9-én nyíló kiállításon, mely egyben az
ünnepélyes díjkiosztó helyszíne is.
A versenyen résztvevők emléklapban részesülnek, a díjazottak oklevelet vehetnek át.
Az elkészült asztali naptárakat kerületi intézményeknek ajánlják fel a szervezők.
Kérjük, hogy a művek elkészítésénél vegyék figyelembe a zsűri értékelési szempontjait:
•

művészi érték,

•

kreativitás,

•

a Verseny témájának megjelenítése,

•

a vizuális kifejezésmód egyedisége,

•

a Pályamű kidolgozottsága,

•

a kerülethez köthető tartalom

Sok sikert, eredményes felkészülést kívánunk!

Budapest, 2017. szeptember 27.

Szervezők

JELENTKEZÉSI LAP

„GYERMEKSZEMMEL”-2018
Sport és játék télen-nyáron Lőrincen és Imrén
kerületi rajzverseny általános iskolások számára (1-8. osztályosok)

Pályázó neve:
Pályázó oktatási intézményének neve:
neve: oktatási intézményének címe:
Pályázó
Pályázó e-mail címe:
Szülő/gondviselő neve:
Felkészítő tanár neve:
A kapcsolattartó személy e-mail címe, telefonszáma
A pályázó és képviselője jelentkezésével elfogadja a versenyszabályzatban
megfogalmazottakat, különös tekinetettel arra, hogy a verseny kiírója a kiemelt, arra érdemes
pályaműveket felhasználhatja kiadványokon, óriás plakátokon, médiában történő
térítésmentes megjelenítésre.
(A teljes versenyszabályzat megtalálható a Kondor Béla Közösségi Ház honlapján: www.kondorkh.hu)
Kelt:
Szülő/gondviselő,
vagy felkészítő tanár aláírása

