
 
 
 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

„Kopognak a ceruzák, vajon mit üzennek?” gyermekrajz pályázat 

 

Pályázat témája: „Kopognak a ceruzák, vajon mit üzennek?”  

Mit jelent számodra a Rajzos dalolás dalunk refrénje?: „Kopognak a ceruzák, vajon mit üzennek?”  

Engedd szabadjára képzeletedet és rajzold le, mit üzensz a világnak! Kíváncsiak vagyunk gondolataidra, 

érzéseidre, amiket most a rajz eszközeivel tudsz megmutatni.  

A pályázat szórólapját a legfontosabb tudnivalókat, a teljes játékszabályzatot, az adatkezeléshez 

hozzájáruló nyilatkozatot, és az adatkezelési tájékoztatót itt találod és töltheted le: 

https://rajzosdalolas.hu/rajzpalyazat 

 

Milyen alkotásokat várunk?  

Készítheted bármilyen eszközzel, technikával. Szabad kézzel készült alkotásokat várunk. Munkádat A/4-

es méretben készítsd el! Legfeljebb 2 alkotással pályázhatsz, amiknek a hátulján tüntesd fel neved, 

életkorod és szüleid elérhetőségét (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím)!  

A borítékra írd rá: „Kopognak a ceruzák, vajon mit üzennek?” gyermekrajz pályázat.  

 

Ki pályázhat?  

- A pályázaton 2 külön kategóriában indulhatnak a magyarországi1 5-7 és 8-10 év közötti gyermekek.   

- Más pályázatra már benyújtott alkotással nem lehet pályázni.  

 

1. Magyarországi tartózkodási hellyel, vagy lakcímmel rendelkezők pályázhatnak csak. 

2. A pályázaton nem vehetnek részt a Rajzos Dalolás Kft. munkatársai és közeli hozzátartozóik.  

 

A Pályázat időtartama, beküldési feltételek  

- A pályázat 2021. január – 2021. február 26. 24:00 óráig tart, a részvétel ingyenes.  

- Pályázónként legfeljebb 2 db, A/4-es méretű rajz küldhető be.  

- A pályaművek beérkezésének végső határideje: 2021. február 26. (péntek) 24:00 óra  

- A pályázati anyagokat hajtogatás nélkül, zárt borítékban szükséges feladni a  

https://rajzosdalolas.hu/rajzpalyazat


 Rajzos Dalolás Kft. címére: 1192 Budapest, Vajk utca 13. A borítékon a feladó neve és címe mellett 

szerepeljen az „Kopognak a ceruzák, vajon mit üzennek?” megnevezés is.  

A rajzok hátoldalán szükséges feltüntetni: 

 a Pályázó nevét,  

 születési évét,  

 a szülő / gondviselő nevét, telefonos elérhetőségét, e-mail címét, lakcímét,  

 a rajz címét / mottóját.  

 

A pályamű mellé, kérjük csatolni a kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot is! 

Eredményhirdetés: 2021. márciusában 

 

Elbírálás és díjazás  

A pályázatokat a szervezők és az általuk felkért külső szakértő bírálja el azok kidolgozottsága, a témához 

való kapcsolódás, az ötletesség és a technika sajátosságainak alkalmazása alapján.  

Díjazás  

Kategóriánként a három legkreatívabb, legkifejezőbb pályamű alkotói Rajzos dalolás könyvet, DVD-t és 

ajándékcsomagot kapnak. 

Kategóriánként a legtöbb alkotást beküldő intézmény részére egy 60 perces rajzos-dalos meseprogramot 

viszünk ajándékba. (természetesen külön időpontot egyeztetve, tekintettel az éppen aktuális járványügyi 

helyzetre.)  

 

Kiértesítés  

A nyertesek értesítést kapnak telefonon, e-mailen, a megadott levelezési címükön, valamint neveiket a 

Rajzos Dalolás Facebook oldalán is publikáljuk.  

Ha a pályázattal kapcsolatban kérdésed van, keress minket a rajzosdalolas@rajzosdalolas.hu címen, a 

tárgyban szerepeljen: „Kopognak a ceruzák, vajon mit üzennek?” 

 

A Szervező elérhetőségei:  

Rajzos dalolás Kft. 

1192 Budapest, Vajk utca 13. 

06 30 523 0869 

rajzosdalolas@rajzosdalolas.hu 

 

mailto:rajzosdalolas@rajzosdalolas.hu

