RAJZVERSENY

Child Care

"Az én Alsóörsöm"

Engedd szabadjára a képzeleted és rajzold vagy
fesd le kedvenc helyedet Alsóörsön! Kíváncsiak
vagyunk, milyen Alsóörs a Te szemeddel!
Használhatsz ceruzát, ecsetet, bármilyen
technikát, a lényeg, hogy saját kezűleg készítsd!
A rajzversenyt Alsóörs Község Önkormányzata a
település 750. évfordulója alkalmából hirdeti meg.

Elbírálás

Díjazás

A rajzokat Alsóörs polgármestere által
kijelölt zsűri bírálja.
Alsóörsi vitorlás nyári táborozás
Részvétel az augusztusban Alsóörsön rendezendő
420-as vitorlás világbajnokság kiemelt
eseményein és nézőhajóján!
További különdíjak
A díjakat a Balatoni Yacht Club ajánlotta fel.

A rajzverseny részletes szabályai a felhíváshoz tartozó részvételi feltételekben olvashatók.

Beküldési határidő

2022.04.25.

RAJZVERSENY I RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
"Az én Alsóörsöm"

Child Care

Ki pályázhat?
Minden 7-16 év közötti gyermek és fiatal, aki alsóörsi lakos, vagy alsóörsi oktatási
intézménybe jár, vagy akinek nagyszülei alsóörsi lakhellyel rendelkeznek.

A rajzverseny témája?
Alsóörs 750. évfordrulója alkalmából a rajzversenyre Alsóörs Község Önkormányzata
"Az én Alsóörsöm" témában várja a pályamunkákat a kedvenc alsóörsi helyekről,
alsóörsi nevezetességekről, kedvenc alsóörsi időtöltésről.

Részvételi feltételek, pályázat menete
Pályázónként legfeljebb 2 db, A/4-es méretű rajz küldhető be.
A pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni: a pályázó nevét, korát, a
szülő/gondviselő nevét, telefonszámát és e-mail címét, valamint a rajz címét
A pályaművek beérkezésének határideje: 2022. április 25. 16:00 óra
A pályamunkák leadási helye:
Endrődi Sándor Református Általános Iskola osztályfőnökei részére, vagy
Alsóörs Község Önkormányzata részére személyesen vagy postai úton
(8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.)

Elbírálás
A pályamunkákat Alsóörs Község polgármestere által kijelölt bíráló bizottság
bírálja el, és kategóriák (kor és téma) szerint értékeli a kidolgozottság, a
témához való kapcsolódás, technika és ötletesség szerint.

Díjazás
A kategóriák legjobbjai számára a Balatoni Yacht Club ingyenes alsóörsi
vitorlás táborozást biztosít a nyár folyamán szabadon választott időpontban.
Továbbá a díjazottak részt vehetnek a 420-as hajóosztály Alsóörsön 2022.
aug. 5-13 között megrendezendő világbajnokságának kiemelt programjain
és nézőhajóján.
További különdíjak is kiosztásra kerülnek.
A pályamunkák kiállításra, valamint Alsóörs Község honlapján és a
legjobbak a Halászbokorban is publikálásra kerülnek.

Információ: tel: +36 30 545 4350, e-mail:info@balatoniyachtclub.hu

