
 

rajzpályázat 
Rajzokkal a teremtés újra felfedezéséért három kategóriában 

 

Első kategória: 
7-11 évesek 

Második kategória: 
12-16 évesek 

Harmadik kategória: 
17-99 évesek 

 

Részletes kiírás: 
Engedd szabadjára a fantáziádat, vagy meríts az alábbi ötletekből: 

• Milyennek képzeled el a teremtés napjainak egyes mozzanatait? 
• Milyen lehetett a teremtés előtti és utáni világ? 
• Milyen volt az állatok békés együttélése? 
• Milyen lehetett az első dinoszaurusz pár az Éden kertben? 
• Mit szóltak vajon az akkor élő dinók az épülő Nóé bárkájához? 
• Milyen lehetett a dinók és az emberek kapcsolata? 

 
A pályaművek min. 20x20 cm és max. 30x42 cm 
méretűek legyenek! 

Beküldési határidő: 2020. március 16. 
(legkésőbb márc. 13. éjfélig add fel postán!) 

 

 

Díjazás gyerek kategóriákban: 

Fődíj: 15.000.- Ft értékű ajándékutalvány 
Második díj: 10.000.- Ft értékű ajándékutalvány 
Harmadik díj: 5.000.- Ft értékű ajándékutalvány 

 

Díjazás felnőtt kategóriában: 

Fődíj: 25.000.- Ft értékű ajándékutalvány 
Második díj: 15.000.- Ft értékű ajándékutalvány 

Harmadik díj: 10.000.- Ft értékű ajándékutalvány 
 

 

Díjátadás: 2020. április 25.   
Creation Konferencia, Budapest, Dürer Rendezvényház 
 

A nyertes művek és további legfeljebb 50 kép a konferencián 
kiállításra kerül. A díjátadón megjelenő pályázók tárgyi 
ajándékok közül választhatnak.

Pályázat beküldésével kapcsolatos információk: 
 
• Alkotásod hátuljára írd rá a nevedet és korodat! 

Ezen kívül egy külön lapra írd fel a 
- 1, nevedet 
- 2, postacímedet 
- 3, email címedet 
és ha iskolás vagy, akkor 
- 4, a korodat 
- 5, az iskolád nevét! 

• Alkotásodat a következő címre küldd: 
Örömhír Alapítvány, 6077 Orgovány, Vörösmarty u. 14. 

• A pályázat beküldésével elfogadod a pályázati kiírásban 
foglaltakat, elismered, hogy az elkészített pályamű a te saját 
alkotásod, és hozzájárulásodat adod, hogy adataidat a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, díjazásod 
esetén nyilvánosságra hozzuk. Egyidejűleg engedélyezed 
alkotásod megjelenítését internetes és nyomtatott 
felületeinken. Beküldött képet nem küldünk vissza. 

• Egy alkotó maximum 2 pályaművel indulhat. A Creation 
Projekt alapértékeit kifejező nyertes alkotásokat 3 tagú zsűri 
választja ki az egyediség, ötletesség és művészi érték alapján. 

• Technikák: szabadon választható 
(pl. ceruza, toll, vízfesték, akvarel, pasztell, montázs, quilling, stb.) 

 
Bónusz: 

Pályázati anyagod képét töltsd fel a  

Creation rajzpályázat facebook eseményéhez, és gyűjts 
szavazatokat rá! 

A legtöbb szavazatot gyűjtő kép készítője külön ajándékot kap, 
ráadásul a szavazók között is kisorsolunk egy meglepetést. 

Feltöltési időszak: 2020. márc. 10 - 15. 
Szavazási időszak: 2020. márc. 16 - 20. 

 

Fő szponzor: Creation Projekt (FireMEDIA) 
A három nyertes mű megjelenik a Creation Magazin első számában! 

 

Orgovány, 2020. január 31. forrás: firemedia.hu/Letöltések menü

                                                                                                                                                                                      



 


