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„Hitünk fénye” rajzverseny 
 

 

 

A Kemecsei Arany János Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

„rajzpályázatot hirdet az alábbi témakörben 

 

„Hitünk fénye” 

 

Verseny leírása: 

A verseny célja, hogy a versenyzők az általuk késztett rajzban (szabadon választott technika) 

mutassák be, hogyan hatja át életüket a hitélet.  

 

A verseny kétfordulós. Az első fordulót az intézmények bonyolítják le és juttatják el postai 

úton számunkra az elkészült alkotásokat. Intézményünk zsűrije tartja meg az előválogatást, 

mely alapján meghívásra kerülnek a legjobb alkotások készítői az általunk megrendezett 

második fordulóra. 

 

A technika szabadon választott, az alkotás végleges mérete A/4 méretű. 

 

Az 1. fordulóra elkészült munkák benyújtása csak postai úton lehetséges.  

 

A beérkezett pályamunkákat a zsűri évfolyamonként értékeli. Évfolyamonként legjobb 

alkotások készítői az általunk megrendezett második fordulóra. 

Az eredményekről email-ben tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat. 

(A munkadarabokat nem küldjük vissza). 

 

A jelentkezés határideje: 2023.április 28. (1.forduló), az első fordulóra elkészült 

pályáművek postára adási határideje 

 

A 2. forduló tervezett határideje: 2023.május 12.  

 

A versenyre jelentkezés módja (e-mail/ postai úton) és helye (címe, telefonszáma): 

e-mailben- iskola@kemecse.hu 

 

 

A verseny részvételi díja: ingyenes 

 

A verseny helyszíne:1. forduló – beküldött pályaművek, 2.forduló - Kemecsei Arany János 

Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Kemecse, Móricz Zsigmond 

utca 47. 

A verseny szervezőjének neve, elérhetőségei (telefon, e-mail): Poórné Kulcsár Anikó,  

06-30-660-2167; anikopoorne@gmail.com 

 

Kötelező mellékletek: 

Két darab névkártya - 10 cm x 5 cm -, amelyen az alábbi információkat  
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kérjük feltüntetni: a pályázó neve, osztálya, iskolájának neve, 

 a felkészítő pedagógus neve. 

Az egyik kártyát kérjük gémkapoccsal tűzzék a rajzlapra,  

a másikat ragasszák fel a rajz hátoldalára. 

 

A versenyt kiíró iskola (pályaművek postázási címe): 

 

Kemecsei Arany János Református Általános Iskola,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

4501 Kemecse, Móricz Zsigmond u. 47. 

 

Tel.: 42/919-175; 42/919-171 

email: iskola@kemecse.hu 
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