Rajzpályázat
általános iskolák alsó tagozatos osztályainak
„Pöttöm Gazda Családi Napok”, osztálykirándulás az Úrhida Gazda Táborba
Bevezető
A Nonprofit Képzési és Tanácsadó Iroda Alapítvány (NKTIA) működteti az „Úrhidai Gazda
Tábor” elnevezésű szünidei gyermektábort Úrhidán. A tábor programjairól, működéséről
információk érhetők el a www.gazdatabor.hu és a www.facebook.com/gazdatabor internetes
oldalakon.
Az Úrhidai Gazda Tábor tevékenységét a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége –
AGRYA segíti szakmai partnerként.
A Családok Éve rendezvény sorozathoz kapcsolódva az NKTIA és az AGRYA „Pöttöm
Gazda Családi Napok” ingyenes osztálykirándulások résztvevőinek kiválasztására
rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos általános iskolai osztályok számára.
A rajzpályázat témája
A „Vidék, Család, Egészség” témában várjuk a gyerekek rajzait, a pályaműveket.
Pályázati feltételek
A rajz mérete és készítési technikája szabadon választható.
Egy osztályból 1 rajzot várunk. A rajzot többen is készíthetik.
A versenyen csak általános iskolák alsó tagozatos osztályai indulhatnak.
Vállalni kell, hogy abban az esetben, ha az osztály megnyeri az osztálykirándulást, akkor a
nyertes osztályhoz a kirándulásra csatlakozik legalább 10 fő szülő, akiknek a gyermeke az
adott osztályban tanul.
A pályaművek benyújtása
Digitális képként, az eredeti kép színes, szkennelt változataként, .jpg formátumban. A kép jó
felbontású, legalább 500 KB méretű legyen. Az alkotásokat csak digitális formában kérjük
beküldeni!
A képek elnevezése:
településneve_iskola neve_osztály.jpg
(pl: Szekesfehervar_Kodaly_Zoltan_Alt_Isk_3b.jpg)
E-mail cím, ahová a pályaműveket várjuk: gazdatabor@gmail.com
A pályaműveket kísérő e-mailben kérjük, tüntessék fel:

-

A rajzot készítő(k) neve és életkora
Iskola neve, címe és az osztály megjelölése
kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma
nyilatkozat arról, hogy vállalják, hogy abban az esetben, ha nyertesként kiválasztásra
kerül az osztály, legalább 10 fő szülővel kiegészítve vesznek részt az
osztálykiránduláson.

Benyújtás határideje: 2018. március 23. péntek, 12.00 óra
A pályaművek értékelése
A beküldött képek előzetes közönség szavazásra felkerülnek az Úrhidai Gazda Tábor
Facebook oldalára, facebook.com/gazdatabor. A képekhez kapcsolódóan gyűjtött „lájkok”
ismeretében, de nem kizárólag azokra tekintettel 3 tagú zsűri dönt a nyertes pályázatokról.
Nagy számú pályamű esetén a Facebook oldalra már előzetes kiválasztás után, legfeljebb 30
rajz kerül ki.
A pályázók közül 6 nyertes osztályt választ ki a zsűri.
Eredményhirdetés: 2018. április 12-ig. A pályázat eredményét a kiírók a www.gazdatabor.hu
és a www.facebook.com/gazdatabor oldalakon nyilvánosságra hozzák a nyertes
pályaművekkel együtt. Ezen túl közvetlenül értesítik a nyertes osztályok megjelölt
kapcsolattartóját.
Díjazás
Az egynapos osztálykirándulások költségeit, a pályázat kiírói fedezik. Az iskola és a Tábor
közötti különjárati autóbusz transzfer költségeihez egy keretösszeg áll rendelkezésre. Ez a
nyertes iskolák székhelyének ismeretében kerül felosztásra. Várhatóan 20.000-40.000,- forint
közötti támogatást kapnak a nyertes osztályok iskolái az utaztatáshoz.
Az osztálykirándulás részeként sor kerül egy rendhagyó biológia órára a Táborhoz tartozó
2000 nm alapterületű zöldségeskertben, a gyerekek és a szülők részt vesznek kemencés
kenyérlángos sütésben (egyben ez az ebéd is), délután mozgással teli vetélkedők, szabad
program várja a kirándulókat.
Az osztálykirándulásokra 2018. május 14-17. és május 22-25. között kerül sor, a nyertesekkel
külön egyeztetett, osztályonként külön-külön napokra eső időpontokban.
Egyéb
A beküldött pályamunkákat esetenként média kommunikációban is használni kívánják a
kiírók Alapítvány. Ennek okán a pályamunkák beküldése egyúttal hozzájárulást is jelent azok
megjelenítéséhez, ezzel együtt a készítő nevének és iskolájának közléséhez is.
A „Pöttöm Gazda Családi Napok” az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával a Családok Éve rendezvénysorozathoz kapcsolódóan valósulnak meg.
További információ:
gazdatabor@gmail.com
06309404316 – Mikula Lajos táborvezető, program koordinátor

