
KÖRNYEZET A BARÁTOM – rajzpályázat

„Szeretsz  a  szabadban  futkározni?  Szereted  a  friss  levegőt?  Szereted  a  fákat,  a  virágokat,  az
állatokat? Szereted a környezetedet, a Földet?  Rajzold le, hogy mitől vagy Te a legjobb barátja a
környezetednek!”

Komárom város önkormányzata mellett működő Környezetvédelmi és Oktatásügyi bizottság a
Környezetvédelmi Világnap (június 5.) alkalmából közös razjpályázatot hirdet. A pályázatot egy
kategóriában - komáromi általános iskolák első osztályos tanulói számára -  hirdetik meg.  A
rajzpályázat  célja:  a  gyerekek környezetvédelmi  tudatformálása,  a  környezetbarát  életvitelre
ösztönzés, a fiatalok környezettudatosságra való nevelése és javítása.

A rajzverseny témája: KÖRNYEZET A BARÁTOM.
A rajzversenyre minden komáromi általános iskola első osztályos tanulója bekapcsolódhat. 

Formai követelmények: A/4-es méretű, tetszőleges technikával készített alkotásokat várunk. A 
beküldött pályaművek hátoldalán kérjük feltüntetni a gyermek nevét, korát, osztályát és az iskolája 
nevét.

Lehetséges technikák: grafit, színesceruza, vízfesték, tempera, zsírkréta

Beérkezési határidő: Osztályonként a legjobb 5 rajzot kérjük eljuttatni a Komárom Város 
polgármesterének titkárságára (Klapka tér 1) 2017. május 26-ig.

Kiértékelés: 2017. június 1.

Díjazás: Az első 5 legtöbb szavazatot megszerző pályaművet díjazzuk. Nemcsak a nyertes pályázatot
készítő gyermek, hanem osztálytársai, vagyis az egész osztály is jutalomban részesül.

I. helyezett:
Gyermek: Kerékpár
Osztály: Hajózás a Dunán

II. helyezett: 
Gyermek: Roller
Osztály: Városnézés a Thomas kisvonattal

III. helyezett:
Gyermek: LEGO készlet
Osztály: Egy napos ugrálás az ugrivárban - JUMPLAND

IV. helyezett:
Gyermek: 3x Ingyenes belépő a komáromi strandra az egész család részére a szűnidő alatt
Osztály: 3D filmnézés a Tatra moziban

V. helyezett:
Gyermek: Könyvjutalom
Osztály: Rajzkészlet az összes tanulónak

A Környezetvédelmi bizottság elnöke:                                                 Az Oktatásügyi bizottság elnöke:
                           JUDr. Varga Tamás                                                                Mgr. Szénássy Tímea  



Útmutató (nem a felhívás része):

Osztályonként  (függetlenül  a  tanulók  számától)  a  pedagógus  által
kiválasztott és legjobbnak vélt legfeljebb 5 alkotás kerül a versenybe. Az
osztályonkénti  5  kép  közül  a  pályázat  zsűrije  kiválasztja  az  általa
legjobbnak vélt 3 alkotást, amelyekre elektronikus verziójára a komáromi
városi hivatal facebook oldalán szavazhatnak a olvasók. Az internetes
szavazás  anonim  (nincs  feltüntetve  az  alkotó  neve  sem  iskolája.)  A
nyilvánosság május 28-án a Villa Camarum által rendezett nagyszabású
városi  gyermeknap keretén belül  is  szavazhat  majd  „csipeszekkel”  az
Anglia  parkban  kiállított  képekre.  Az  összesített  szavazatok  alapján
lesznek kihirdetve a nyertesek. 
A díjátadásra az iskolák igazgatóival való egyeztetés után kerül sor. 

Egyéb információ a bizottsági elnököknél: Varga Tamás: 0905 216 422,
Szénássy Tímea: 0905 846 803


