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Játszik a család rajzpályázat 
 

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

 

Mikor, kikkel, miket szoktatok játszani a családdal? Labdáztok a kertben, 

dobókockáztok a szobában, sárkányt eregettek a réten? Tesóval, szülővel, nagyszülővel? 

Rajzoljátok le! Ha esetleg nem így van, akkor azt is lerajzolhatjátok, hogyan, kivel 

szeretnétek játszani! 

 

Pályázat kiírója: homoludens.hu Egyesület 

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

 

Fontos szempontok: 

- A rajz, festmény, grafika tetszőleges technikával készülhet 

- A/2 maximális méret. 

 

Beküldési határidő: 2016. május 9. 

 

Pályázati kategóriák: 

- 1-4. osztályos tanulók és közösségeik 

- 5-8. 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: a rajz, festmény, kitöltött, aláírt Pályázati adatlap. Beküldhető továbbá 

tetszőleges egyéb kiegészítő anyag is. 

- Egy pályázó több alkotást is nevezhet. 

 

A pályázati anyag beküldésének módja: 

- Személyes átadás: a pályázati anyagot zárt, leragasztott borítékban, nagyobb méretű 

alkotást kartonpapírokba csomagolva 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 borítóra rá kell írni a pályázó nevét, címét, iskoláját és azt, 

hogy „JÁTSZIK A CSALÁD RAJZPÁLYÁZAT”. 

- 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! 
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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: 

2016. május 29-én a 2. Családi Játék NAP-on, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban. 

Kategóriánként a legjobb képe alkotói oklevelet és ajándékokat kapnak. A legszebb képekből 

kiállítást rendezünk a 2. Családi Játék NAP-on és közzétesszük a róluk készült fotókat az 

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

beküldött alkotást 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. 

 

JÁTSZIK A CSALÁD 

RAJZPÁLYÁZATI ADATLAP 
A kép címe  

Pályázati kategória 

 

Húzza alá a megfelelőt! 

1-4. osztályos tanulók és közösségeik 

5-8. osztályos tanulók és közösségeik 

9-12. osztályos tanulók 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 rajzomat a 

kiíró megtartsa, rendezvényeken bemutathassa. 

igen    -   nem 

Húzza alá a megfelelőt! 

Aláírásommal elfogadom, hogy a rajzról készült fotókat a homoludens.hu Egyesület a 

rendezvényein és információs anyagain felhasználja, a honlapján (homoludens.hu) 

közzétegye, a győztesek nevét közzétegye. 

 

Kelt: 2016. …………………………………. 

 

 

Pályázó aláírása 

 

 

Szülő, gondviselő aláírása 

 

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

pályázat! 

 

  


