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Eredményhirdetés 
és díjátadó:

A homoludens.hu 
Egyesület célja, 
hogy minél töb-
ben ismerjék meg 
a hagyományos 
társasjátékozás 
örömét.

Pályázhatnak 
XIII. kerületi 
lakosok és 
a kerületben élő 
és/vagy tanuló 
diákok.

Tervezz 
játékot!

Lehet logikai, kártya, 

táblás, akár szerep-
játék vagy meglévő 

játékhoz egyedi 
kiegészítő.

Nagyszüleink 
játékai

Nyugdíjasokat kérünk, 

hogy tegyék közzé 

érdekes játékemlékeiket, 

történeteiket.

Szelfi  
fotópályázat 

diákoknak

Készíts képet a mobil 

készülékeddel, ahogy 

Te és a barátaid vagy 

a családod játszotok.

Készíts játékot 

másképp!

Bármilyen játék kézműves 

formában; keresztszemes 

hímzéssel készített 
dominó, tésztából 
sütött sakktábla.

Részletes 
információ: 
az Angyalföldi 
Gyermek- és 
I� úsági Házban 
nyomtatva és 
a homoludens.hu 
és kult13.hu 
honlapokon.

Beküldési 
határidő: 

2015. április 30.

fotópályázat 

diákoknak

Készíts képet a mobil 

készülékeddel, ahogy 
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Tervezz játékot! 
 

Pályázat XIII. kerületi lakosok és a kerületben élő és/vagy tanuló diákok számára. 

 

Készíts játékot, ami lehet logikai, kártya, táblás, szerepjáték stb. vagy meglévő játékhoz 

tervezett egyedi kiegészítő, teljesen új szabály! 

 

Pályázat kiírója: homoludens.hu Egyesület 

www.homoludens.hu, info@homoludens.hu, 06-30-9346297 

 

Fontos szempontok: 

- A játék tetszőleges anyagból és tetszőleges technikával készülhet. 

- Célközösség: gyerekek, családok vagy felnőttek. 

- Ne egy meglevő játék másolata legyen, hanem önálló ötletet tartalmazó egyedi játék. 

- Részletes, érthető szabályismertetést kérünk mellékelni (létszám, játékidő, ajánlott 

korosztály, cél, előkészületek, játék menete, befejezés módja). 

- Előnyben részesítjük azokat a játékterveket, amelyeket mások is el tudnak készíteni 

otthon, továbbá az eredeti ötleteket tartalmazó játékterveket, az oktatásban, 

készségfejlesztésben használható játékokat. 

 

Beküldési határidő: 2015. április 30. 

 

Pályázati kategóriák: 

- 1-8. osztályos tanulók és közösségeik 

- 9-12. osztályos tanulók és közösségeik 

- felnőttek és közösségeik 

 

Részvételi feltételek: 

- Pályázók lehetnek Budapest XIII. kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel 

rendelkező személyek, életkortól függetlenül; 

- továbbá Budapest XIII. kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező vagy a 

XIII. kerületben található valamely alapfokú, középfokú oktatási intézményben tanuló 

diákok. 

- Beküldendő: minimálisan a játék, szabályok (lehetőleg számítógépen szerkesztve és 

kinyomtatva), kitöltött, aláírt Pályázati adatlap. Beküldhető továbbá tetszőleges egyéb 

kiegészítő anyag is. 

- Egy pályázó több játékot is nevezhet. 

 

A pályázati anyag beküldésének módja: 

- Személyes átadás: a pályázati anyagot zárt, leragasztott dobozban be lehet vinni az 

Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házba (1138 Budapest, Dagály utca 15/A) annak 

nyitvatartási ideje alatt (hétköznap 9.00-20.00). A dobozra rá kell írni a pályázó nevét, 

címét, iskoláját (amennyiben diák a pályázó) és azt, hogy „TERVEZZ JÁTÉKOT 

PÁLYÁZAT”. 

- Postán is be lehet küldeni: Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház, 1138 Budapest, 

Dagály utca 15/A, szintén a kért adatokkal és a pályázat megjelölésével. 

- Kérjük, az elektronikus módon készült anyagokat küldje el a 

palyazat@homoludens.hu email címre is személyes adatainak és pályázatának 

megjelölésével! 

  

http://www.homoludens.hu/
mailto:info@homoludens.hu
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Értékelés: 

A pályázati anyagokat a homoludens.hu Egyesület és a Családi Társasjáték Klub tagjaiból 

összeállított játékszakértő és játékszerető zsűri bírálja el. 

 

Eredményhirdetés: 

2015. május 31-én a Családi Játék NAP-on, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban. 

Kategóriánként a legjobb játékok szerzői oklevelet és ajándékokat kapnak. A legérdekesebb 

játékokból kiállítást rendezünk a Családi Játék NAP-on és közzétesszük a játékok képeit és 

szabályait az Internet Játékház – homoludens.hu honlapon. Amennyiben a pályázó hozzájárul, 

a pályázatra beküldött játékokat a kiíró megtartja, és más rendezvényeken és játékklubjaiban 

bemutatja, hogy mások is el tudják azokat készíteni. Amennyiben nem érkezik elegendő 

számú vagy megfelelő minőségű pályázati anyag, akkor a szervezők fenntartják a jogot, hogy 

több kategóriát összevonjanak. 

 

TERVEZZ JÁTÉKOT 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
A játék neve  

Pályázati kategória 

 

Húzza alá a megfelelőt! 

1-8. osztályos tanulók és közösségeik 

9-12. osztályos tanulók és közösségeik 

felnőttek és közösségeik 

Pályázó/közösség neve  

Életkor  

Kiskorú esetén 

szülő/gondviselő neve 

 

Szülő/gondviselő telefon:  

Lakcím (irsz, település, 

utca, házszám, em., ajtó) 

 

Email cím  

Telefonszám  

Iskola  

Osztály/Évfolyam  

Beküldött anyagok 

felsorolása 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatra beküldött játékomat 

a kiíró megtartsa, rendezvényeken bemutathassa. 

igen    -   nem 

Húzza alá a megfelelőt! 

Aláírásommal elfogadom, hogy a játékot, a szabályait, a játékról készült fotókat a 

homoludens.hu Egyesület a rendezvényein és információs anyagain felhasználja, a honlapján 

(homoludens.hu) közzétegye, a győztesek nevét közzétegye. 

 

Kelt: 2015. …………………………………. 

 

 

Pályázó aláírása 

 

 

Szülő, gondviselő aláírása 

 

Ezt az adatlapot aláírva, a pályázati anyaggal együtt kell beküldeni, enélkül érvénytelen a 

pályázat! 
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Készíts játékot másképp! 
 

Pályázat XIII. kerületi lakosok és a kerületben élő és/vagy tanuló diákok számára. 

 

Elkészítendő kézműves formában valamelyik meglévő játék, pl. gyurmából formált Harry 

Potter sakk-készlet, keresztszemes hímzéssel készített dominó, saját rajzolatú francia kártya, 

tésztából sütött sakktábla, stb! 

 

Pályázat kiírója: homoludens.hu Egyesület 

www.homoludens.hu, info@homoludens.hu, 06-30-9346297 

 

Fontos szempontok: 

- Tetszőleges anyagból és tetszőleges technikával készülhet. 

- Bármilyen meglevő játék lehet a kiindulás. 

- Ügyelni kell arra, hogy a beküldési határidő után az értékelés és a díjátadás több héttel 

később lesz, ezért gyorsan romló anyagokat ne használjon! 

- Az elkészült alkotásnak nem kell játszhatónak lennie. 

- Előnyben részesítjük a kreatív, eredeti ötletű megvalósítást. 

 

Beküldési határidő: 2015. április 30. 

 

Pályázati kategóriák: 

- 1-8. osztályos tanulók és közösségeik 

- 9-12. osztályos tanulók és közösségeik 

- felnőttek és közösségeik 

 

Részvételi feltételek: 

- Pályázók lehetnek Budapest XIII. kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel 

rendelkező személyek, életkortól függetlenül; 

- továbbá Budapest XIII. kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező vagy a 

XIII. kerületben található valamely alapfokú, középfokú oktatási intézményében 

tanuló diákok. 

- Beküldendő: minimálisan a játék és a kitöltött, aláírt Pályázati adatlap. Beküldhető 

továbbá tetszőleges egyéb kiegészítő anyag is (lehetőleg számítógépen szerkesztve és 

kinyomtatva). 

- Egy pályázó több alkotást is nevezhet. 

 

A pályázati anyag beküldésének módja: 

- Személyes átadás: a pályázati anyagot zárt, leragasztott dobozban be lehet vinni az 

Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házba (1138 Budapest, Dagály utca 15/A) annak 

nyitvatartási ideje alatt (hétköznap 9.00-20.00). A dobozra rá kell írni a pályázó nevét, 

címét, iskoláját (amennyiben diák a pályázó) és azt, hogy „KÉSZÍTS JÁTÉKOT 

MÁSKÉPP PÁLYÁZAT”. 

- Postán is be lehet küldeni: Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház, 1138 Budapest, 

Dagály utca 15/A, szintén a kért adatokkal és a pályázat megjelölésével. 

- Kérjük, az elektronikus módon készült anyagokat küldje el a 

palyazat@homoludens.hu email címre is személyes adatainak és pályázatának 

megjelölésével! 

 

  

http://www.homoludens.hu/
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Értékelés: 

A pályázati anyagokat a homoludens.hu Egyesület és a Családi Társasjáték Klub tagjaiból 

összeállított játékszakértő és játékszerető zsűri bírálja el. 

 

Eredményhirdetés: 

2015. május 31-én a Családi Játék NAP-on, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban. 

Kategóriánként a legjobb játékok készítői ajándékokat kapnak. A legérdekesebb játékokból 

kiállítást rendezünk a Családi Játék NAP-on és közzétesszük a játékok képeit az Internet 

Játékház – homoludens.hu honlapon. Amennyiben a pályázó hozzájárul, a pályázatra 

beküldött játékokat a kiíró megtartja, és más rendezvényeken és játékklubjaiban bemutatja. 

Amennyiben nem érkezik elegendő számú vagy megfelelő minőségű pályázati anyag, akkor a 

szervezők fenntartják a jogot, hogy több kategóriát összevonjanak. 

 

KÉSZÍTS JÁTÉKOT MÁSKÉPP 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Az alkotás neve  

Pályázati kategória 

 

Húzza alá a megfelelőt! 

1-8. osztályos tanulók és közösségeik 

9-12. osztályos tanulók és közösségeik 

felnőttek és közösségeik 

Pályázó/közösség neve  

Életkor  

Kiskorú esetén 

szülő/gondviselő neve 

 

Szülő/gondviselő telefon:  

Lakcím (irsz, település, 

utca, házszám, em., ajtó) 

 

Email cím  

Telefonszám  

Iskola  

Osztály/Évfolyam  

Beküldött anyagok 

felsorolása 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatra beküldött játékomat 

a kiíró megtartsa, rendezvényeken bemutathassa. 

igen    -   nem 

Húzza alá a megfelelőt! 

Aláírásommal elfogadom, hogy az alkotást, az alkotásról készült fotókat a homoludens.hu 

Egyesület a rendezvényein és információs anyagain felhasználja, a honlapján 

(homoludens.hu) közzétegye, a győztesek nevét közzétegye. 

 

Kelt: 2015. …………………………………. 

 

 

Pályázó aláírása 

 

 

Szülő, gondviselő aláírása 

 

Ezt az adatlapot aláírva, a pályázati anyaggal együtt kell beküldeni, enélkül érvénytelen a 

pályázat! 
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Szelfi (selfie) fotópályázat 
 

 

Pályázat XIII. kerületben élő és/vagy tanuló diákok számára. 

 

Készíts képet a kütyüddel (mobilteló, Ipad, Ipod, tablet stb.) vagy digitális 

fényképezőgépeddel! Miről? Ahogy Te és a barátaid vagy a családod kártyáztok, 

társasjátékot játszotok. Tetszőleges lehet a megvalósítás: vicces, bulis, mosolyalbum kép. 

Segíts, hogy mások is kedvet kapjanak a hagyományos társasjátékokhoz! 

 

Pályázat kiírója: homoludens.hu Egyesület 

www.homoludens.hu,  info@homoludens.hu, 06-30-9346297 

 

Fontos szempontok: 

- Számítógépes, elektronikus játékok képeit nem értékeljük. 

- 1 személy maximum 5 képet küldhet be, amik lehetnek külön játszások vagy 1 

játszásról készült képsorozat (küldd a legjobb képeidet!). 

- A képek mérete sem képpontban sem fájlméretben nincs megkötve, minél nagyobb, 

annál szebb lehet a végeredmény. Ügyelj arra, hogy a kép éles legyen! 

- Írd le, hogy mikor, mit és kikkel játszottátok a képen láthatóakat. 

- Kérd a játszópartnereid beleegyezését, hogy a közösen készült fotót beküldhesd, mi 

pedig közzétehessük azt! 

 

Beküldési határidő: 2015. április 30. 

 

Pályázati kategóriák: 

- 1-8. osztályos tanulók és közösségeik 

- 9-12. osztályos tanulók és közösségeik 

 

Részvételi feltételek: 

- Pályázók lehetnek Budapest XIII. kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel 

rendelkező vagy a XIII. kerületben található valamely alapfokú, középfokú oktatási 

intézményben tanuló diákok. 

- Beküldendő: pályázónként maximálisan 5 kép, hiánytalanul kitöltött elektronikus 

Pályázati adatlap. Beküldhető továbbá tetszőleges egyéb kiegészítő anyag is, szintén 

elektronikus módon. 

 

A pályázati anyag beküldésének módja: 

- Regisztrálj a homoludens.hu honlapon! 

- A „Szelfi fotópályázat” oldalon (http://www.homoludens.hu/szelfi-fotopalyazat) levő 

Pályázati adatlapot töltsd ki, ott csatolhatod a képeket és egyéb anyagokat is. 

Figyelem: csak akkor jelenik meg az oldalon az űrlap, ha előtte mér regisztráltál, és 

beléptél! 
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Értékelés: 

A pályázati anyagokat a homoludens.hu Egyesület és a Családi Társasjáték Klub tagjaiból 

összeállított játékszakértő és játékszerető zsűri bírálja el. 

 

Eredményhirdetés: 

2015. május 31-én a Családi Játék NAP-on, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban. 

Kategóriánként a legjobb fotók szerzői ajándékokat kapnak. A legérdekesebb fotókból 

kiállítást rendezünk a Családi Játék NAP-on és közzétesszük a képeket az Internet Játékház – 

homoludens.hu honlapon. Amennyiben nem érkezik elegendő számú vagy megfelelő 

minőségű pályázati anyag, akkor a szervezők fenntartják a jogot, hogy több kategóriát 

összevonjanak. 
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Nagyszüleink, dédszüleink játékai 
 

Pályázat XIII. kerületi nyugdíjasok számára. 

 

Létezett játék az elektronikus kütyük előtt is? Bizony! Sőt sok olyan is, amelyhez nem volt 

szükség eszközökre sem, vagy csak a környezetben megtalálható botok, levelek, kavicsok 

kellettek hozzájuk. És nagyon élvezték ezeket a játékokat a gyerekek! De jó lenne, ha ezekből 

minél többet megismerhetnénk! Tegyék közzé érdekes játékemlékeiket, hogy mások is 

kedvet kapjanak a hagyományos társasjátékokhoz! 
 

Pályázat kiírója: homoludens.hu Egyesület 

www.homoludens.hu,  info@homoludens.hu, 06-30-9346297 

 

Fontos szempontok: 

- Kérjük, írják le a játék szabályait, azt, hogy mikor, hol, milyen körülmények között 

játszották. 

- Lehetőség szerint valami érdekes, emlékezetes sztorit a játékkal kapcsolatban. 

- Ha otthon megvan ez a játék, kérjük, készítsen fotókat róla és azokat is küldje be, ha 

van régi fotó, akkor annak digitális másolatát. 

 

Beküldési határidő: 2015. április 30. 

 

Pályázati kategóriák: 

- egy konkrét játék bemutatása, játszásának körülményeinek ismertetése 

- Játékemlékek a gyermekkorból esszé 

 

Részvételi feltételek: 

- Pályázók lehetnek Budapest XIII. kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel 

rendelkező nyugdíjasok. 

- Beküldendő: minimálisan a játék szabályai (lehetőleg számítógépen szerkesztve és 

kinyomtatva), kitöltött, aláírt Pályázati adatlap. Beküldhető továbbá tetszőleges egyéb 

kiegészítő anyag is. 

- Egy pályázó több játékot is nevezhet. 

 

A pályázati anyag beküldésének módja: 

- Személyes átadás: a pályázati anyagot zárt, leragasztott dobozban be lehet vinni az 

Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házba (1138 Budapest, Dagály utca 15/A) annak 

nyitvatartási ideje alatt (hétköznap 9.00-20.00). A dobozra rá kell írni a pályázó nevét, 

címét és azt, hogy „NAGYSZÜLEINK, DÉDSZÜLEINK JÁTÉKAI PÁLYÁZAT”. 

- Postán is be lehet küldeni: Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház, 1138 Budapest, 

Dagály utca 15/A, szintén a kért adatokkal és a pályázat megjelölésével. 

- Kérjük, az elektronikus módon készült anyagokat küldje el a 

palyazat@homoludens.hu email címre is személyes adatainak és pályázatának 

megjelölésével! 

 

  

http://www.homoludens.hu/
mailto:info@homoludens.hu
mailto:palyazat@homoludens.hu


Internet Játékház – homoludens.hu 1995-2015 
20 év a magyar játékkultúra szolgálatában – oktatás, ismeretterjesztés, gyűjtés 

 

homoludens.hu Egyesület     1131 Budapest, Pajtás u. 13.,     info@homoludens.hu,    homoludens.hu 
 

Értékelés: 

A pályázati anyagokat a homoludens.hu Egyesület és a Családi Társasjáték Klub tagjaiból 

összeállított játékszakértő és játékszerető zsűri bírálja el. 

 

Eredményhirdetés: 

2015. május 31-én a Családi Játék NAP-on, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban. 

Kategóriánként a legjobb pályázatok szerzői társasjátékokat, és egyéb ajándékokat kapnak. A 

legérdekesebb pályázatok anyagából kiállítást rendezünk a Családi Játék NAP-on és 

közzétesszük az Internet Játékház – homoludens.hu honlapon. Amennyiben nem érkezik 

elegendő számú vagy megfelelő minőségű pályázati anyag, akkor a szervezők fenntartják a 

jogot, hogy több kategóriát összevonjanak. 

 

 

NAGYSZÜLEINK, DÉDSZÜLEINK JÁTÉKAI 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
A pályázati anyag címe  

Pályázati kategória 

 

Húzza alá a megfelelőt! 

Egy konkrét játék bemutatása 

Játékemlékek a gyermekkorból esszé 

 

Pályázó neve  

Életkora  

Lakcím (irsz, település, 

utca, házszám, em., ajtó) 

 

Email cím  

Telefonszám  

Beküldött anyagok 

felsorolása 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagomat a kiíró 

megtartsa, rendezvényeken bemutathassa. 

igen    -   nem 

Húzza alá a megfelelőt! 

Aláírásommal elfogadom, hogy a játékot, a szabályait, a történeteket, illusztrációkat a 

homoludens.hu Egyesület a rendezvényein és információs anyagain felhasználja, a honlapján 

(homoludens.hu) közzétegye, a győztesek nevét a honlapján közzétegye. 

 

Kelt: 2015. …………………………………. 

 

 

Pályázó aláírása 

 

Ezt az adatlapot aláírva, a pályázati anyaggal együtt kell beküldeni, enélkül érvénytelen a 

pályázat! 

 

 


