FELHÍVÁS
Velünk él Ő a Természet – erdők, mezők hívogató bája
A Széchenyivárosi Napok 2017 keretében, az Erdők Hete jeles naphoz csatlakozva, KMJV Önkormányzatának 4.
5. és 6. egyéni választókerületei és a Gondoskodásból Jeles Szociális Szövetkezet rajzpályázatot hirdet
Kecskemét – Széchenyiváros óvodás, általános- és középiskolás gyermekei számára.
„Velünk él Ő a Természet – erdők, mezők hívogató bája” című pályázatunkra olyan rajzokat, festményeket,
grafikákat várunk, amelyek az erdők, mezők élővilágát, értékeit mutatják be, valamint azok nyújtotta
lehetőségeket az egészséges, sportosan aktív életre.
Minden pályamű egy kategóriában versenyez!
A pályaműveket, regisztrációt követően a www.irkalapok.hu pályázati felületére kérjük fénykép (JPEG)
formátumban feltölteni, majd papír alapon, postán vagy személyesen kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola
6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18.
Figyelem! Csak azok a pályaművek érvényesek és értékelhetők, amelyek elektronikus és papíralapon is
benyújtásra kerülnek, valamint az alább kért adatok, feltüntetésre kerültek a papíralapon benyújtott
pályaművek hátoldalán:
• pályázó neve, életkora
• pályázó mentorának neve és telefonja
• pályázó intézményének elérhetőségei: intézményi postacím, telefon, e-mail
A pályaművek mérete: A/4 (21x29,7 cm), egy pályázó maximum 1 (egy) alkotással indulhat!
A pályaművek elektronikus feltöltési határideje: 2017. szeptember 22. péntek 20.00 óra
Közönségszavazatok fogadásának időtartama: 2017. szeptember 23. 0.00 óra – szeptember 28. csütörtök 24.00 óra
Pályaművek papíralapú beküldésének határideje: 2017. szeptember 22. péntek

A www.irkalapok.hu internetes felületen a hat (6) legtöbb közönségszavazatot elérő pályaművet díjazzuk.
Közönségszavazat egyezőség esetén a zsűri dönt!
Közönségszavazat nyerteseinek díjai:
1-3. helyezettek > egy-egy 4.000 Ft értékű Malom vásárlási utalvány,
4-6. helyezettek > egy-egy 2.000 Ft értékű Malom vásárlási utalvány,
Fontos! Díjakat a nyertes diák jelenlétében, intézményének képviselője veheti át a díjátadás helyszínén, a
díjátadás napján vagy a díjátadást követően 30 napig, Kecskemét, Lánchíd utca 18. szám alatt a Lánchíd Utcai
Sport Általános Iskola titkárságán. A 30. napot követően az igény elévül a díj későbbi átvételére nincs lehetőség.
Ez alól kivétel nincs!
Eredményhirdetés, díjátadás helyszíne: Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér, „Éjszaki Forgatag”
elnevezésű rendezvénye, Kecskemét, Széchenyi sétány 11. A rendezvény időpontjáról és helyszínéről az akció
intézményi kapcsolattartóját regisztrációkor megadott e-mail címen értesítjük.
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A pályaművek nem küldünk vissza és azok kezelésére a www.irkalapok.hu Általános Felhasználási Feltételekben foglaltak vonatkoznak! A
pályázattal és a környezetvédelmi akciónkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikre készséggel válaszolunk, amennyiben eljuttatják azt a
gondoskodasboljeles@gmail.com email címre.

