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A MANK NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZENTENDREI 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA 

 

GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT 2020 

 

Kedves Gyerekek! Ha szerettek alkotni, és szívesen megmutatnátok tehetségeteket, akkor 

jelentkezzetek, és rajzoljátok le, vagy fessétek meg emlékezetből, hogy ki, illetve mi 

hiányzott nektek az elmúlt rendkívüli időszakban. Mutassátok meg a hozzátok közel álló 

személyeket, akikkel már rég találkoztatok, vagy kedvenc helyeteket, ahová igazán 

vágytatok. Várjuk alkotásaitokat, munkáitokat, amelyeket egy virtuális kiállításon 

mutatunk be, sőt a legjobbakat értékes ajándékcsomaggal lepjük meg! 

 

Pályaművet készíthet minden szentendrei székhelyű általános iskola alsó- és felső tagozatos 

tanulója, aki a pályázat beadási határidejéig érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Egy 

tanuló csak egy alkotással vehet részt a pályázatban. 

 

A beküldött pályamű bármilyen technikával készülhet: ceruza, filctoll, festék, zsírkréta, toll, 

kollázs, montázs stb. használatával. Az alkotás maximum A3-as oldal méretű lehet. 

 

Pályázni két kategóriában lehet az alábbi iskolai korcsoportok szerint: 

I. 1 - 4. osztályosok, 

II. 5 - 8. osztályosok. 

 

A pályázatokat a kozonseg@alkotomuveszet.hu címre várjuk az alábbi kötelező 

mellékletekkel: 

- a pályaműről készült jó minőségű fényképe/ke/t digitális formában (maximum 2 MB 

méretben), 

- jelentkezési lap kitöltve, dátummal és aláírással ellátva, szkennelve vagy olvasható 

minőségben lefotózva, 

- adatvédelmi nyilatkozat dátummal és aláírással ellátva, szkennelve vagy olvasható 

minőségben lefotózva. 

Kérjük, hogy az email tárgyában a „Gyermekrajzpályázat 2020” címet és az alkotó nevét 

tüntessék fel (pl. Gyermekrajzpályázat 2020_Minta Géza). A beérkező pályázatokat egy darab 

e-mailben várjuk az összes melléklettel együtt. A legnagyobb elküldhető állományméret 

üzenetenként: 6 MB. 

 

A pályázat érvényességének feltétele a felhíváshoz csatolt jelentkezési lap hiánytalan kitöltése, 

dátummal és eredeti aláírással ellátott példányának, valamint az adatvédelmi nyilatkozat 

dátummal és aláírással ellátott példányának beküldése a pályamű mellékleteként. A pályázat 
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elválaszthatatlan részét képezi mindkét dokumentum, ezért ezek hiánya a pályázat 

érvénytelenségét vonja maga után. 

 

A pályázat beadási határideje: 2020. június 26. 

 

A beküldött pályázatokat szakmai zsűri értékeli. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt 

követően maximum 30 napon belül történik. A döntésről a törvényes képviselők írásbeli 

értesítést kapnak az általuk megadott e-mail címre. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

A zsűri által kiválasztott legjobb alkotások virtuális kiállításon kerülnek bemutatásra a MANK 

Nonprofit Kft. honlapján, a www.alkotomuveszet.hu oldalon, illetve közösségi média 

felületein. Továbbá a meghirdetett két kategória első három helyezettje a MANK Nonprofit 

Kft. által összeállított ajándékcsomagban (festőkészlet, színes ceruzakészlet, hátizsák, toll, 

mappa) részesül. Az ajándékcsomagok átadására a törvényes képviselővel történt előzetes 

egyeztetés alapján kerül sor. 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a kozonseg@alkotomuveszet.hu címen. 

 

 

Szentendre, 2020. május 29. 

 

MANK Nonprofit Kft. 
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