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R A J Z P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet 2016-ban az alábbi címen 
általános iskolai 3-4. osztályos tanulók számára: 

 
„Szekszárd téli világa” 

 
A pályázat célja: 
 
A rajzpályázat célja, hogy a fiatalok megmutassák, milyennek látják városunkat télen, 
karácsony közeledtével. A nyertes pályamű a 2016. évi karácsonyi képeslapra kerül fel, 
melyet a város önkormányzata küld az ünnep közeledtével az érintettek részére. Közel 500 
képeslap kerül kiküldésre.  
 
Pályamű és pályázó 
 
Rajzolt,  festett, FEKTETETT A/4-es méretű képi alkotás a rajzpályázat címében megjelölt 
témakörben.  
 
Pályázati kategóriák: 

- általános iskola 3-4. osztályosok 
 
Egy pályázó csak egy alkotással pályázhat. 
 
A pályázatok beküldése: 
 
A pályamunkák postai úton beküldhetők Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Humán Osztályának címére (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) vagy személyesen leadhatóak 
a Polgármesteri Hivatal jelenlegi helyén. (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.). A művek 
hátulján szíveskedjenek feltüntetni az alábbiakat: 

- pályázó neve 
- pályázó iskolája 
- pályázó osztálya 
- pályázó felkészítő tanára 
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Beküldési határidő: 
 

2016. november 25. 
 

A pályázatok elbírálása: 
 

- A beérkező pályaműveket egy 3 fős, a város vezetéséből és a Humán Bizottság 
tagjaiból kiválasztott zsűri értékeli. 

- A pályázati kategóriákként az első 3. helyezett díjazásban részesül, az első 10 
helyezett oklevelet kap. 

- Az eredményhirdetés pontos időpontjáról, helyszínéről a pályázókat értesítjük. 
 
Díjazás 

- Az első helyezett pályaműve felkerül a városi karácsonyi képeslapra 
- az első 3 helyezett ajándékcsomagban részesül 
- A díjazottak művei megjelennek a Szekszárdi Vasárnap aktuális számában 

 
A pályaművek beküldésével a pályázók törvényes képviselői beleegyezésüket adják a 
pályázaton való részvételhez.  
A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul, hogy alkotása 
nyilvánosság előtt szerepeljen. A művek a kiállítás lezárulta után visszaküldésre kerülnek a 
pályázók intézményeibe. 
 
A pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Humán Osztálya 

Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens 
e-mail: asztia@szekszard.hu 

Tel: 74/504-175 
Mobil: 20/425-30-11 

 
Szekszárd, 2016. november 14. 
 
 
           
            Ács Rezső 
          polgármester 
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