Rajzpályázati kiírás

1. A pályázat címe:
Kétkeréken Biztonsággal, szabadon!
2. A pályázat kiírója és rendezője
Vuelta Sportiroda, a 2019-es Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny szervezője.
3. A pályázat részletei
A pályázaton a 2019-es Tour de Hongrie 1. szakaszának útvonalán lévő általános iskolák tanulói
vehetnek részt.
A szakasz települései:
Velence, Pákozd, Sukoró, Gárdony, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Vértesacsa,
Alcsútdoboz, Felcsút, Bicske, Mány-Felsőörspuszta, Szomor, Bajna, Esztergom, Pilismarót,
Dobogókő.
-

-

A rajzpályázatok benyújtása az alábbi korcsoportokban lehetséges:
I.
korcsoport: 1-4. osztály
II.
korcsoport: 5-8. osztály
Minden intézményből a korcsoportonkénti 3 legszebbnek ítélt, legötletesebb alkotásokat várjuk.
A rajzokon jelenjen meg a „Biztonsággal, Szabadon!” kampányunk kék szíves logója

4. Díjazás
Szakaszdíjazás:
A rajzpályázat korcsoportonkénti 1-10. helyezettjei díjat kapnak:
I.
díj: 1 db Neuzer kerékpár
II.
díj: CCC vásárlási utalvány és Tour de Hongrie ajándékcsomag
III-X. díj: Tour de Hongrie ajándékcsomag
A legjobb 40 alkotásból (korcsoportonként 20-20 rajz) eredményhirdetéssel egybekötött kiállítást
rendezünk a Tour de Hongrie aktuális szakaszának célvárosában.
A kiállítás helyszíne és ideje: Esztergom, Szent István tér, 2019.június 12-én 14:00-18:00 között
5. A részvétel feltételei
- 1-8. évfolyamos tanulók pályázhatnak
- beadandó rajzok mérete: A/4
- alkalmazható technika: grafit, színes ceruza, zsírkréta, tus, tempera, vízfesték vagy ezek
ötvözete
- a rajz hátulján szerepeljen a település, az iskola neve, a pályázó neve és a korcsoport, valamint
az intézményi kapcsolattartó telefonos elérhetősége
- a rajzpályázat témája: „Kétkeréken Biztonsággal, Szabadon!”
- Biztonsággal, szabadon kampányunkról további információk:
https://www.tourdehongrie.hu/biztonsaggal-szabadon

6. A pályázat benyújtása
A rajzpályázat döntőjébe továbbjutott rajzokat az intézményi kapcsolattartóktól várjuk:
- a rajzpalyazat@tdh.hu e-mail címre várjuk jpg; png; pdf formátumban
- Beküldési határidő: 2019. május 27.
7. Értékelés
Az intézmények által előválogatott pályázatokat a zsűri bírálja el, a legesélyesebb 40 pályázatról
értesítést küldünk. Eredményhirdetés a Tour de Hongrie adott napi befutójának helyszínén,
közvetlenül az ünnepélyes díjátadást követően.
A helyszínen 2019.június 12-én 14:00-18:00 között kerékpáros gyermekprogramokkal várjuk az
iskolásokat!

A Tour de Hongrie további részletei, programok, pontos útvonal: www.tdh.hu .

