
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 

„Álmodtam egy világot” címmel  

országos rajzpályázatot hirdet alapfokú mővészetoktatási intézmények  

képzı- és iparmővészeti tagozatán tanuló gyermekek részére 

 

A  PÁLYÁZAT TÉMÁJA:  

 

Ti hogyan képzelitek el azt a világot, amelyben szívesen élnétek? 

Használjátok bátran a fantáziátokat. Nagy szeretettel várjuk festményeiteket, grafikáitokat, változatos 
technikával készült alkotásaitokat! 
 

 

KORCSOPORTOK:  
 

I. korcsoport:  

Általános Iskola alsó tagozat  6-8 éves 

Általános Iskola alsó tagozat  9-10 éves 

 

II. korcsoport:  

Általános Iskola felsı tagozat 11-12 éves 

Általános Iskola felsı tagozat 13-15 éves 

 

III. korcsoport: 

Középiskolások 14-18 év 

 

A pályamunkák tetszıleges technikával készülhetnek (színes ceruza, tus, zsírkréta, tempera, 
vízfesték, pasztell, kollázs, tőzzománc, stb). A pályamunka legnagyobb terjedelme maximum A3-as 
mérető lehet. Kérjük az alkotásokat szíveskedjenek kiállításra kész állapotban, paszpartuzva 
beküldeni. 

Kérjük az alkotásokhoz 2 db  - a felhívás alján megtalálható – jelentkezési kártyát csatolni. 
Egyet a pályamunka hátoldalára ragasztva, és plusz egyet mellétőzve.  
 

 



 

Beküldési cím és határidı: 
 
A pályázatokat a következı címre kérjük elküldeni: 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Álmodtam egy világot” 
 
 

Beküldési határidı: 2012. március 16. 

Minden pályázó 1 pályamővel indulhat, iskolánként maximum 25 db alkotást fogadunk.  

A pályázat nevezési díja intézményenként: 3000 Ft, egyéni nevezık díja 1000 Ft 
melyet átutalással az alábbi számlaszámra kérünk befizetni: 

CIB Bank:  107000323-44107309-52000001 

(megjegyzés rovatba kérjük beírni a pályázó iskola vagy egyén nevét, a települést és az „Álmodtam 
egy világot” megjegyzést!!!) 

Eredményhirdetés, kiállításmegnyitás: 
 
2012.  április 16-án, melyrıl a díjazottak, illetve a kiállított mővek alkotói tájékoztatás kapnak. 

A szakmai zsőri korcsoportonként I. – II. – III. díjat ad ki, és  lehetıség szerint egyéb díjakkal is 
elismeri a legkiválóbb alkotók munkáját. 

A kiállítás 2012. április 23-ig megtekinthetı. A pályázati alkotások (a díjazottak is) a kiállítás 
után elvihetık.  

Kapcsolat és egyéb információ: 
 
Kovács Gabriella mővészeti ig.h   -  06 – 27 / 532-115;  06 – 20 / 937-59-06;  06-20 / 315-41-83 
 

Jó munkát kívánunk! 

 
Kovács Gabriella  ig.h. 

 
Prém Vanda     Tóth Tamás    Báron Laura 
      tanár           tanár                                                    tanár    
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A jelentkezési kártya igény szerint fénymásolható!  


