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EEZZ  ÁÁLLLLAATTII  JJÓÓ!!  

  
RRaajjzzppáállyyáázzaatt  hhaazzaaii  ééss  hhaattáárroonn  ttúúllii  áállttaalláánnooss  iisskkoolláássookknnaakk    

aazz  áállllaattookk  vviilláággnnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll  

 

 

Ha igen, itt a lehetőség! 
Pályázatunkon kizárólag (hazai és határon túl élő) 1.-4.osztályos diákok vehetnek részt 

(természetesen a szülők tudtával!). 

Tudnivalók:  
Pályázat címe: EZ ÁLLATI JÓ! - rajzpályázat általános iskolásoknak  

Szervező: Gyermekjóléti Alapítvány * Egészséges Életért Mozgalom * 

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 

Tudnivalók:  

1. Rajzpályázatunk témája: Állatok a természetben, állatok a ház körül 
2. A rajzok mérete : A4  

3. Technika: bármely technikával készülhetnek az alkotások (pl. tempera, akril, kollázs, grafit 

stb.) 

4. A rajzok bal vagy jobb alsó sarkában jól olvashatóan nyomtatottan szerepeljen: alkotó 

neve , osztálya, iskola neve és címe , email címe 

5. A rajzokat kizárólag .jpg fájlként kérjük elküldeni csatolmányként emailben! (nem tömörítve, 

nem Driveon!) 

6. Beküldhető rajzok száma : 3 db / iskola 

(a pedagógusok döntik el, hogy melyik három alkotással neveznek) 

7. Kötelezően beküldendő word vagy pdf formátumban a felhívás részét képező Jelentkezési 

Lap.  

8. Beküldési határidő: 2017. október 12. 

Email: mecslaszlotarsasag@gmail.com  

9. Közleménybe kérjük beírni: Ez állati jó! 

10. Minden beérkezett alkotást megjelentetünk népszerű facebook-oldalunkon: 

https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag 

11. A rajzokat felkért zsűri bírálja el.  

Nyeremény:  

1.helyezett /évfolyam: Oklevél és jutalom mesekönyv  

2.helyezett/évfolyam: Oklevél és színező  
 

12. Info: mecslaszlotarsasag@gmail.com  

 

  

Szponzorációt, támogatást , jutalomfelajánlást szívesen és szeretettel fogadunk! 
www.omlit.hu * www.gyermekjolet.hu  
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JELENTKEZÉSI LAP 

az ÁLLATOK VILÁGNAPJA c. rajzpályázathoz  

 

1. Pályázó neve:_______________________________   / Osztálya : ______________________ 

2. Iskola neve és címe:  

 

 

2.1. Telefon, email:  

 

3. Felkészítő pedagógus neve: ________________________________________ 

 

4. NYILATKOZAT: 

Kijelentem, és a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével igazolom,hogy a felhívást 

megismertem, elfogadom a feltételeket és ennek tudatában nyújtom be pályázatomat. 

Hozzájárulok, hogy a .jpg-ben beküldött alkotások megjelenjenek a 
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag oldalon. 
 
 

Dátum: 2017._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(aláírás) 

/ vagy szülő ,vagy felkészítő pedagógus vagy igazgató/ 
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