
   
 

RAJZPÁLYÁZAT  
Téma: „Mi leszek, ha nagy leszek?” 

Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola rajzpályázatot hirdet óvodások és általános iskolások számára. 
 

Egy pályázó csak egy pályaművel indulhat a versenyen! 

Nevezési kategóriák: 1.) Óvoda (3-6 év) 2.) Általános iskola alsó tagozat (7-10 év) 3.) Általános iskola felső tagozat (11-15 év) 

Nevezési díj: NINCS! 

Technika: Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek (grafitceruza, színes, ceruza, filctoll, zsírkréta, pasztellkréta, 
vízfesték, akril festék, akvarellfesték, üvegfesték, kollázs, illetve vegyes technika). 

Méret: kizárólag fekvő A/4 

Cél: A verseny célja, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a szakmákkal és a továbbtanulás fogalmával. 

Beküldési határidő (postára adás dátuma): 2019. szeptember 05. (csütörtök)  

A beküldés módja: 

Az alkotás hátuljára kérjük, minden esetben olvasható, nyomtatott betűkkel írják rá 
a mű készítőjének nevét, életkorát, illetve a nevezési kategória számát. 

A rajzokon kizárólag a pályaműhöz tartozó feliratok, magyarázatok szerepelhetnek, az alkotó neve itt nem kerülhet feltüntetésre! 

A pályázathoz csatolni szükséges az adott pályaműhöz tartozó pályázati adatlapot. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő adatvédelmi szabályozás (GDPR) értelmében 

16. év alatti pályázóknak a rajzok mellé egy szülői hozzájáruló nyilatkozatot is szükséges beküldeniük. 

Mellékletek nélkül beküldött pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni és a kiállításon nem áll módunkban bemutatni. 
A pályaműveket postán Kovácsné Burunkai E. Patrícia nevére, az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. címre, vagy személyesen lezárt borítékban a campus portáján kérjük leadni. 
A borítékra írják rá: „Rajzpályázat 2019”. 

A pályázat kiírója kizárja felelősségét a pályázó téves vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a kiskorú személy törvényes 
képviselőjének hozzájárulása nélkül beküldött pályázatából vagy a postai szolgáltatás hibájából bekövetkező hátrányokkal kapcsolatban. 

A beérkezett pályázatokra minden esetben visszajelzünk, a visszajelzéssel együtt lesz érvényes a pályázat. 
 

A pályázatok értékelése: A Pályázat lezárásának határidejét követően a beküldött pályázatokat egy többtagú Bizottság bírálja el. 
A Bizottság tagjai az életkorok alapján, nevezési kategóriánként 3-3 alkotást választanak ki. Az 1-3. helyezetteken túl a szponzori 

felajánlásoknak megfelelően különdíjak is kiadásra kerülnek. 

A pályázat kiírója biztosítja, hogy a pályázati értékelő feladatok ellátásában résztvevő személyek nem vesznek részt a pályázók 

felkészítésében, illetve a pályázókkal rokoni kapcsolatban nem állnak. 

Díjak: Minden kategóriában díjazásra kerül az első három helyezett. 

Felajánlott különdíjak, Facebook oldal közönség díj. A pályázati díjak készpénzre nem válthatók! 
A nyertest érintően a nyereményhez személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség nem kapcsolódik. 

 
Eredményhirdetés és díjkiosztó: 

A nyertes pályázatok kihirdetése és díjazása az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus „Kutatók Éjszakája” 
című rendezvényén történik 2019. szeptember 27-én (pénteken), melyről e-mailben külön értesítést küldünk a résztvevők részére. 

Elegendő számú pályázat esetén a legjobban sikerült rajzokból kiállítást rendezünk. 
A pályázatra beadott rajzokat megjelentetjük az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus honlapján, 

illetve Facebook oldalainkon. 
További felvilágosítás a +36-37/518-304-es telefonszámon, illetve a burunkai.patricia@uni-eszterhazy.hu e-mail címen. 

Az esemény Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/348334912784972/ 
 

A pályázat kiírója nem vállal felelősséget a beérkező pályamunkák tartalmáért. 
A pályamunkákat a kiíró nem juttatja vissza a pályázó részére az elbírálást követően. 


