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"Két keréken az Alpokalján” Rajzpályázat 
 

Az Innovatív Platform Nonprofit Kft. rajzpályázatot hirdet, 10-14 éves gyermekek számára, "Két keréken az 
Alpokalján" címmel. 

Szeretsz biciklizni, nemcsak a városon belül, hanem akár a szabadban? Szereted az á0rnyas erdőket, a 
madárfüttyöt, a szántókat és a szép tájakat? Esetleg még az ecsettel vagy a ceruzával is ügyesen bánsz? 

Akkor van egy jó hírünk számodra: pályázatoddal egyéjszakás szállást nyerhetsz családodnak, vagy osztályodnak 
a zsirai Napvirág-Házba  (www.napviraghaz.hu)! 

Vesd papírra milyennek képzelsz el egy biciklis kirándulást a Alpok lábánál. Ha jártál már erre, könnyebb dolgod 
lehet a tájat elképzelni, de ha nem akkor sem kell lelkesedésed elveszteni. A pályázat lényege, hogy minél 
többen megismerhessék az itt rejlő természet szépségét. Mi is lehetne jobb módszer erre, mint egy biciklis 
kirándulás? 

Műveitek elbírálásában egy 3 fős pártatlan zsűri vesz részt. Az elbírálás 3 fő szempont alapján fog történni: 

1. A megjelenített táj helyhűsége (Alpokalja természeti értékeinek megjelenítése) 
2. A mű esztétikai szépsége (korcsoportra való tekintettel) 
3. A mű üzenete legyen a kerékpározás öröme, a biciklizés népszerűsítése 

Az alkotások: 

 Legfeljebb A3-as méretben készüljenek 
 A pályaművek kivitelezésének eszközét nem kötjük meg a lényeg, hogy kézzel készüljenek 
 Egy pályázó, csak egy pályaművel indulhat. 

Résztvevők: 

 10-14 éves korosztály 
 Egyéni és osztály szintű nevezés lehetséges 

Beadás: 

 A pályamunkák beadási határideje 2020. május 11. Ez vonatkozik mind az e-mailek megérkezésére, 
mind pedig a művek postai igazolt feladására is. 

 Először szkenneld, vagy fényképezd le művedet, és a nevezési lappal együtt küldd el a 
savaria.agentura@gmail.com címre. Ezzel a versenyre a nevezésed rögzítésre kerül. 

 Az email tárgya legyen a pályázat címe "Két keréken az Alpokalján". Az emailhez csatold hozzá kitöltve 
a „Rajzpályázat Jelentkezési Adatlap”-ot. 

 Nevezésed véglegesítéséhez, postai úton küldd el rajzod, pályamű a 9700 Szombathely Szent Imre 
Herceg útja 76/A címre. Fontos, hogy "ajánlott, tértivevény"-es formában add fel, így biztosan nem 
veszhet el munkád és mi is időben megkapjuk. 

 A nevezés díjtalan. 

Eredményhirdetés: 

 A műveitek értékelése után 2020. június 5-én hirdetünk eredményt. 

Nyeremények: 

 Mind az egyének, mind az osztályok közül nyertesként kikerülők egy éjszakát tölthetnek Zsirán a 
Napvirág Vendégházban. Az egyéni győztesek családjukkal (legfeljebb 5 fő), az osztályok pedig 
értelemszerűen maguk (legfeljebb 29 fő) tölthetnek el egy éjszakát. www.napviraghaz.hu 


