OTTHONOM RÉTSÁG RAJZVERSENY

Mutasd be, milyen értékeket rejt Rétság –
a környezeted, ahol élsz!
Az önkormányzat városrehabilitációs programjához kapcsolódóan rajzversenyt
hirdet, amelyen a diákok Rétsághoz fűződő élményeik alapján készített képekkel
vehetnek részt. A pályázat célja, hogy a gyerekek próbáljanak nyitott szemmel járni
otthonukban, és észrevegyék a település megörökítésre érdemes, értékes, szép
részeit, tereit, parkjait. Így szeretnénk felhívni figyelmüket a települési értékek
jelentőségére.
A pályázó a Rétságon található, számára legszebb, neki legjobban tetsző értéket
jelenítse meg a pályamunkáján!

1.Jelentkezés
A pályázaton óvodás és általános iskolás gyerekek vehetnek részt a következő
besorolásban:
Óvoda
Általános iskola 1-4. osztály
Általános iskola 5-8. osztály
Beküldendő pályamunkaként a gyermekeknek a megadott témában egy rajzot kell
készíteniük A/3-as vagy A/4-es méretben. Egy gyermek csak egy rajzzal pályázhat.
Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek el (vízfesték, tempera,
zsírkréta, színes ceruza stb.). A zsűri a gyerekek ötleteit, kreativitását és a
megvalósítást fogja díjazni.
A rajzok hátoldalán a következőknek kell szerepelnie: A kép címe, név, életkor,
lakcím, telefonszám, lehetőleg e-mail cím is. A rajz hátoldalát a gyermek törvényes
képviselője saját kezűleg írja alá. A törvényes képviselő ezzel az aláírással járul
hozzá ahhoz, hogy a gyermek részt vegyen a pályázaton.
A pályamunkák leadásának helyszíne a Rétsági Óvoda és Rétsági Általános
Iskola, határideje 2013. szeptember 30.

A pályázat értékelése
Minden kategóriában 3 – 3 nyertes kerül kiválasztásra, 1., 2., és 3. helyezett. A
díjakat azok a pályázók kapják meg, akiket a zsűri kiválaszt.
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2. Díjak kategóriánként
I. díj: könyvutalvány (8 000 Ft értékben), helyi kézművesek, termelők
termékei.
II. díj: könyvutalvány (5 000 Ft értékben), helyi kézművesek, termelők
termékei.
III. díj: könyvutalvány (3 000 Ft értékben), helyi kézművesek, termelők
termékei.
A díjazásban nem részesült pályamunkák készítői emléklapot kapnak.
Díjátadás: 2013. október 4-én a településen megrendezésre kerülő Rétsági Zöld
Napok program keretében.

3. Pályázati szabályzat
A pályázat személyes átadásával a pályázó – kiskorú esetén annak törvényes
képviselője – elfogadja a következőkben részletezett szabályzatot:
A rajz benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy díjazása esetén az Önkormányzat,
így a Városi Művelődési Központ a zsűri által kiválasztott rajz teljes körű
felhasználási és hasznosítási jogát megszerezze. A kiválasztott pályamű, mint
szellemi alkotás a pályázó tulajdonában marad, de az Önkormányzat, így a Városi
Művelődési Központ megszerzi annak a vonatkozó jogszabályok szerinti teljes körű,
korlátlan, valamennyi felhasználási jogra kiterjedő felhasználási es hasznosítási
jogát.
Ennek alapján az Önkormányzat, így a Városi Művelődési Központ a rajzzal
szabadon rendelkezhet, azt bármikor, időbeni es területi korlát nélkül, kül- és
belföldön bármilyen kiadványban – beleértve az utánnyomást is –, és egyéb
promóciós eszközként, bármilyen formában felhasználhatja, sokszorosíthatja,
terjesztheti es kiállíthatja. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a kiadványokban,
promóciós eszközökön neve szerzőként nem kerül feltüntetésre.
Az alkotásokat nem áll módunkban visszaadni, a helyszínen kiállítjuk, valamint a
városi honlapon (www.retsag.hu) tesszük közzé.
Információ: anna.horvath001@gmail.com

Fedezzük fel és őrizzük meg együtt Rétság természeti és kulturális
értékeit!
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