RAJZVERSENY
a szüret jegyében

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

1.
2.
3.
4.

Nevezni a jelentkező gyermek (továbbiakban: Jelentkező)
eredeti alkotásával lehet.
A Jelentkezőnek meg kell felelnie a Jelentkezési
lapon említett korhatároknak.
Az alkotásokat A4-es méretben kérjük elkészíteni. Az alkotás legyen színes,
kézi technikával készített rajz/festmény etc. Digitális eszköz nem vehető igénybe.
A Jelentkezési lapnak tartalmaznia kell a Jelentkező
törvényes képviselőjének/gondviselőjének aláírását.

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:
A pályázatnak 2016. október 30-ig be kell érkezni.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
Az alkotásokat a Jelentkezési lappal együtt a Földművelésügyi Minisztérium
címére címzett postai küldeményben lehet leadni.
A borítékra írjátok rá: Rajzverseny a szüret jegyében 2016.
Postai cím: Földművelésügyi Minisztérium 1392 Budapest, Pf. 279

EREDMÉNYHIRDETÉS:
Ünnepélyes keretek között az Adventi időszakban.

DÍJAK:
A versenyen az első három helyezett kerül díjazásra, továbbá különdíjakat adunk át.
Az ajándékcsomagokat az együttműködő pincészetek felajánlásaiból állítjuk össze.
I. helyezett: az első helyezett alkotásából címke készül,
amely felkerül egy szőlőből készült finomság üvegére
II. helyezett: szőlőből készült finomságok
III. helyezett: szőlőből készült finomságok

RAJZVERSENY a szüret jegyében
JELENTKEZÉSI LAP
1. Kategóriák
I.-III. osztály között

IV.-VI. osztály között

VII.- VIII. között

2. A pályamű címe:
3. A rajz bemutatása néhány mondatban:

4. A jelentkező neve:
5. A jelentkező kora:

éves

6. A jelentkező szüleinek vagy törvényes gondviselőjének neve:*
7. Postacím:
8. Telefonszám/mobil:
9. E-mail cím:
10. Megállapodás:
Én, a jelentkező, és én/mi, a jelentkező szülője/szülei vagy törvényes gondviselője/gondviselői igazoljuk, hogy elolvastuk,
és tudomásul vettük Rajzverseny jelentkezési feltételeit és követelményeit. Én/mi ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy
a jelentkező által a Rajzversenyre benyújtott alkotással teljes mértékben megfelelünk a jelentkezési feltételekben és
követelményekben szereplő előírásoknak.

A jelentkező szüleinek vagy törvényes gondviselőjének aláírása*:
Dátum:
*Megjegyzés:
• A szülő írja alá, ha ő jogosult az aláírásra.
• Mindkét szülő írja alá, ha mindketten jogosultak az aláírásra. Ha csak az egyik szülő jogosult az aláírásra,
akkor az ő aláírása érvényes.
• Abban az esetben, ha egyik szülő sem jogosult az aláírásra, a törvényes gondviselő írja alá.

Pályázat beküldési határideje: 2016. október 30.-ig küldd el nekünk a rajzot
• Nevezni a jelentkezési lappal és az alkotás leadásával lehet.

