FELHÍVÁS
NEMZETKÖZI GYERMEK,- ÉS IFJÚSÁGI RAJZPÁLYÁZATON VALÓ
RÉSZVÉTELRE

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Európai Unióhoz tartozó országok fiataljai részére, meghirdette a

„VÉDJÜK KÖRNYEZETÜNKET, KÖZÖS EURÓPÁNK
JÖVŐJÉT!”
című, III. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Rajzpályázatot.

Jelentkezési tudnivalók:
1. A pályázaton Európai Unióhoz tartozó országok gyermekei ill. fiataljai négy korcsoportban
vehetnek részt:
I. korcsoport: 6-10 éves,
III. korcsoport: 15-18 éves korig.
IV. korcsoport: 18-25 éves korig
II. korcsoport: 11-14 éves
2. A rajz bármilyen papíron, táblán beküldhető, melynek maximális mérete A/3-as (42cm x 30 cm).
Technika tetszőlegesen választható.
3. Minden rajzot paszpartúrával ellátva, kiállításra kész állapotban kérünk beküldeni.
4. Egy mellékelt jelentkezési lapot kérünk kitölteni és a beküldött rajz paszpartúrájának jobb alsó
elől lévő sarkában ragasztani. (A jelentkezési lapok fénymásolhatók)
5. Egy pályázati listát ugyancsak mellékelni kell minden pályázati csomaghoz, melynek tartalmaznia
kell: a pályázati rajzok számát, címét, a pályázók nevét, korát, nemét.
6. Egy személy csak egy rajzzal pályázhat.
7. A beküldött rajzok a kiírók tulajdonát képezik, a pályázók nem kapják vissza azokat.
8. Különdíjak kiadására van lehetőség.
9. BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2006. május 2. (kedd) 16oo óra
2006. május 9. (kedd) EURÓPA NAPON
10. A rajzok zsűrizése:
A nyerteseket levélben, telefonon ill. országaink nagykövetségein keresztül értesítjük, illetve a
díjazottak neve olvasható lesz az Interneten, a www.foldes.hu honlapon.
A munkákat alkotóművészekből álló független, szakmai zsűri bírálja el.
Díjak: Korcsoportonként, I.-II.-III. díj.
A díjakat és a különdíjakat elnyerő gyermekek értékes tárgyjutalomban részesülnek.
EREDMÉNYHIRDETÉSRE,- ill. az elismerések, díjak átadására:

2006. június 2-án (szombaton) 15 órai

kezdettel kerül sor a földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő területén megrendezett ünnepségen.
(A magyar díjazott nyereményét csak a díjátadó ünnepségen, személyesen vagy meghatalmazottja
útján veheti át.)
A pályázatokat a következő címre várjuk:
FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.(Hungary)
Bővebb felvilágosítás kérhető:
Tel./Fax: +36 (54) 531-000, +36 (54) 531-001 E-mail: foldes@foph.t-online.hu
A borítékra kérjük ráírni a jeligét: „UNIÓS RAJZPÁLYÁZAT III.”
Várjuk a rajzokat! Sok sikert kívánunk az alkotáshoz!

Földes Nagyközség Önkormányzata
Hajdú-Bihar megye
HUNGARY

