GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT 2015
A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015.
május 28-án ismét meghirdette a már évek óta nagy népszerűségnek örvendő
gyermekrajz-pályázatát. Társaságunk így kíván hozzájárulni a tehetséges gyermekek
képességeinek fejlesztéséhez, miközben környezettudatosságukat is növeli.
A pályázat címe
A csodálatos kukásautó
A pályázat témája
Képzeld el, rajzold le:






hogyan néz ki a számodra ideális kukásautó, locsoló kocsi
hogyan végzik munkájukat az FKF járművei
milyenek legyenek a jövő kukásautói
hogyan és mit tehetnek az FKF járművei a környezetért
milyen kukásautót, locsoló kocsit vezetnél szívesen

Korosztályok




óvodás
alsó tagozatos
felső tagozatos

Mindhárom korosztályban 10-10 nyertest választunk ki, akik közül egy-egy fődíjat
ítélünk oda a legügyesebbeknek. A zsűri egy-egy különdíjjal is jutalmazhat
pályaműveket indokolt esetben.
Kategóriák
A pályázók készíthetnek rajzot, festményt, montázst, illetve képregényt.
A pályázó gyerekek nevét, életkorát, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát
kérjük, írják rá az alkotások hátoldalára!
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Zsűri
A beérkező munkákat zsűri értékeli. A zsűri tagjai:




Fábián Noémi képzőművész, a MOME és a Budai Rajziskola tanára, a zsűri
elnöke
Orendi Éva edukációs csoportvezető, FKF Nonprofit Zrt.
Ráduly Adrienn edukációs főmunkatárs, FKF Nonprofit Zrt.

A pályázás módja
 minden óvodás, alsó és felső tagozatos diák részt vehet a pályázaton
 lakóhely tekintetében a pályázókkal szemben nincs kikötés
 a szerzői jogok értelmében bárki pályázhat saját művel szakmai képzettségtől
függetlenül
A pályaműveket postai úton, illetve e-mail-ben várja az FKF Nonprofit Zrt.
Kommunikációs, PR és Társasági Kapcsolatok Főosztályának Edukációs Csoportja,
az alábbi elérhetőségen:
1081 Budapest, Alföldi u. 7.
rajz@fkf.hu
Beküldési határidő: 2015.10.31.
Díjazás




a fődíjas alkotások felkerülnek egy-egy kukásautó mindkét oldalára, valamint
az FKF Nonprofit Zrt. által készített könyvet illusztrálják majd
a korosztályonként 10-10 (összesen 30) nyertes díja az FKF Nonprofit Zrt.
kreatív ajándékcsomagja, illetve egyéb FKF-es ajándékok
a különdíjasok szintén ajándékcsomagot kapnak

Díjátadó
A pályázat eredményhirdetésére 2015 decemberében, a MikulásGyárban kerül sor
ünnepélyes díjátadó keretében.
Az eseményről a felhívás megjelenik honlapunkon, szórólapokon, plakátokon,
valamint a nevelési és oktatási intézmények számára küldött levélben is.
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Szerzői és felhasználói jogok
 A pályázók megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.


A pályázat kiírói a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével
kapcsolatban jogosultak a pályaművek felhasználására, a pályázó nevének
feltűntetésével.



A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat kiírói a pályaműről készült
reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában sokszorosítsák,
valamint megjelentessék, és ennek érdekében a pályázat kiírói számára nem
kizárólagos, de korlátlan időre szóló és ingyenes felhasználási jogot adnak
azzal a feltétellel, hogy a kiírók a pályázó nevét minden megjelenés esetén
feltűntetik.

Bővebb információ: www.fkf.hu
A változtatás jogát fenntartjuk.
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