RAJZPÁLYÁZAT
az Ásványok Házával
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Az Ásványok Háza rajzpályázatot hirdet
óvodások és általános iskolások körében!
A pályázatra „Kedvenc ásványos élményem” témában
várjuk az alkotásokat.
Olyan rajzokat várunk, amelyek a Ti szemszögetekből mutatják be az ásványok világát.
Örökíts meg egy múzeumi látogatást, egy ásványgyűjtést, egy ásványbörzét vagy egy
olyan élményt, ami ásványokhoz kapcsolódik!

Beérkezési határidő: 2018. november 16.

Korosztályok: óvodás, 1-2. osztályos, 3-4. osztályos, 5-6. osztályos, 7-8. osztályos
Csak egyéni nevezéseket fogadunk el!
A pályázat részletei:
• A pályázatra festményeket és rajzokat is várunk, az elkészítés technikájában nem
szabunk határt! Különleges technikákat is használhattok!
• Egy nevező legfeljebb egy rajzzal nevezhet!
• A művek legfeljebb A4-es méretűek legyenek!
• A műveket postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni az Ásványok Házába.
Postacímünk: Ásványok Háza, 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.
A borítékra kérjük ráírni, hogy „Rajzpályázat”, illetve mellékelni a kitöltött pályázati lapot!

Értékelés, díjak:
• A beérkezett műveket a kreativitás, az alkalmazott technika és a megelevenítés
ötletessége alapján értékeljük.
• Korosztályonként egy nyertest hirdetünk, akinek díja oklevél, ajándékcsomag
(könyv, ásvány, ajándék) és egy csoportos belépő az Ásványok Házába.
Eredményhirdetés: 2018. november 18-án, weboldalunkon és Facebook oldalunkon
Ünnepélyes díjkiosztás: 2018. december 2-án, „Télünnep” nevű rendezvényünkön

Eredményhirdetés: A nyertesek neveit november 18-án közzétesszük weboldalunkon
(www.matracsillaga.hu) és Facebook oldalunkon (www.facebook.hu/asvanyokhaza),
majd emailben és telefonon is értesítjük őket.
Díjátadás: A nyereményeket 2018. december 2-án, a „Télünnep” elnevezésű
rendezvényünkön adjuk át ünnepélyesen az Ásványok Házában (3211 Gyöngyösoroszi,
Károlytáró Hrsz.: 703/14., 9-es km). A díjakat átveheti a pályázó, vagy jótállója (előzetes
egyeztetés alapján). Díjat postázni nem tudunk!
Kiállítás: A beérkezett legjobb műveket kiállítjuk a „Télünnep” elnevezésű
rendezvényünkön és megtekinthetők lesznek az Ásványok Háza nyitvatartási ideje alatt
december 31-ig.
Pályázati feltételek: A pályázat benyújtásával a pályázó és jótállója hozzájárulnak
ahhoz, hogy megadott adataikat a pályázat keretében felhasználjuk, a beküldött
pályaművet internetes felületeinken (www.matracsillaga.hu, www.facebook.hu/
asvanyokhaza) megjelentessük. Az adatokat a pályázat ideje alatt megőrizzük, harmadik
félnek nem továbbítjuk, majd a díjak átadását követően töröljük adatbázisunkból. Az
Ásványok Háza elérhetőségein bármikor kérhetik adataik módosítását, törlését.

Pályázati lap
(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni!)

Név: ........................................................................................................................................................................
Életkor: ...................................................... Osztály: ........................................................................................
Iskola: ....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Település: .............................................................................................................................................................
Az alkotás címe: ................................................................................................................................................
Az alkotás ötletét adó esemény, megjegyzés: ....................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Felkészítő tanár/ szülő/ jótálló neve: .......................................................................................................
Elérhetőség (email, posta, telefon): .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................
tanár/ szülő/ jótálló aláírása

