
 
A Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány rajzpályázatot hirdet gyermekek és 
felnőttek részére!        

       
                                                                                                        

A pályázat címe: „Régmúlt idők!” 
 
A pályázat témája:  
 

„Repüljünk vissza pár ezer évet, és hol találod magadat: 
- milyen ruhában vagy? 
- mit látsz magad körül? ” és ezt rajzold meg! 

 
 
A pályaművek erről meséljenek. 
 
Olyan rajzokat szeretnénk kapni, ahol mindenki a saját tudásszintjének megfelelően örökíti 
meg az elképzelt képet. 
.  
 
Pályázati kategóriák: 

I. 7 éves kor felett: egy személy által alkotott mű, 
II. Egy felnőtt és egy gyermek közös rajza, festménye: 

ketten alkothatnak egy művet: egy 25 évnél idősebb és egy 7 – 18 éves családtag 
(például: nagyszülő – unoka, szülő – gyermek, keresztanya vagy keresztapa és 
keresztlány vagy keresztfiú stb.). 

 
Pályázati feltételek 
A pályázaton a Siklós-kistérség falvaiban és városaiban lakó gyermekek és felnőttek 
vehetnek részt. (lásd: Siklós-kistérség táblázat) 
 
Választott technika lehet: ceruza, szén, zsírkréta, filctoll, pasztell, akvarell/vízfesték, tempera, 
akril, kollázs, fotómontázs. 
A kép lehet álló vagy fekvő méretű. (Ha fotómontázst használsz fel, vagy más képét, vedd 
figyelembe, hogy a képek szerzői jogi védelem alatt állhatnak. Saját készítésűvel pályázz!)  
 
A versenyben kizárólag A/4-es méretű alkotásokat várunk.  
 
Pályázónként egy pályaművet fogadunk el. 
 
Minden pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. 
 
A pályázatra az eredeti példányt kérjük beküldeni. 
A pályázaton csak olyan alkotással lehet részt venni, amely más pályázaton nem vett részt. 
 
A pályaművek hátoldalán pontosan és olvashatóan szerepelnie kell a következő adatoknak: 
- az alkotás címe, 
- az alkotó teljes neve, életkora, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, 
 
- gyermek esetén az évfolyama/osztálya, 
- a gyermek iskolájának neve, címe, 
- a szülő vagy gondviselő neve, telefonszáma és e-mail címe. 
 
Az alkotással együtt kérjük a mellékelt Jelentkezési lapot kitöltve, aláírva is elküldeni.  
(lásd: Jelentkezési lap – 14 év felett) 

 



A 14. életévét be nem töltött személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával 
pályázhatnak.  (lásd: Jelentkezési lap – 14 év alatt) 
 
Nem nyújthatnak be pályázatot a szakirányú felsőfokú tanintézetek hallgatói. 
 
Nevezési díj nincs! 
 
Az alkotásokat zárt borítékban kérjük eljuttatni postán:  
1221 Budapest, Trencséni utca 16. címre.  
 
A digitális grafikát e-mail-ben az at@alkototabor.hu címre kérjük elküldeni. 
 
Megköszönjük, ha a postai feladással egy időben az at@alkototabor.hu címre is kapunk 
értesítést a pályamű és nevezési lap elküldéséről. 
 
Beadási határidő: 2019.04.25. 12.00 óra 
 
Eredményhirdetés: 2019.05.10. 
 
A beérkezett alkotásokat az Alapítvány kuratóriumának tagjai értékelik. 
 
Díjazás az első kategóriában: 
5 kép kerül kiválasztása, amelynek beküldői  

5.000 forint értékű ajándékcsomagot kapnak és az alapítvány által  
2019. július 01 – 05-i alapítványi alkotótáborban vehetnek részt, Tésenfán. 

 
Díjazás a második kategóriában: 
5 kép kerül kiválasztása, amelynek beküldői  

5.000 forint értékű ajándékcsomagot kapnak és az alapítvány által  
2019. július 01 – 05-i alapítványi alkotótáborban vehetnek részt, Tésenfán. 

 
A nyertes pályázókat a megadott elérhetőségeken értesítjük, nyereményüket pedig a 
nyertesekkel egyeztetett időpontban és helyen, május végéig kapják meg. 
 
Az alkotásokat az elbírálást követően a www.alkototabor.hu honlapunkon tesszük közzé. 
 
A pályamunkákból kiállítást szervezünk a 2019. évi IV. Bőköz fesztiválon. 
 
 
2019. február 27. 
 
 
Jó alkotó munkát kívánunk! 
 
 
Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány kuratóriuma 
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