
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség 

és az Ipolymenti Ifjúságért Alapítvány rajz- és fotópályázatot hirdet 

A boldogágunk hivatása – a hivatásunk boldogsága címmel 

 

 
 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

A pályázatban olyan rajzokat vagy fotókat várunk, amely a hivatásunk betöltésére, és a boldog hivatásra vonatkoznak. 

Pályázati részvétel: 

A pályázaton az alábbi korcsoportok vehetnek részt: 

I. 12-18 éves korosztály 
II. Felnőtt, 18 év feletti korosztály 

Pályázat kihirdetésének módja: 

A pályázat az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség facebook oldalán is elérhető. 

A pályázat tárgya: 

A boldogságunk hivatása – a hivatásunk boldogsága – rajz- és fotópályázat 

A beadandó pályázatok száma: 

A pályázók egyénileg legfeljebb kettő pályázattal – egy rajzzal és/vagy egy fotóval – jelentkezhetnek. 
A pályázatok beadási határideje: 2015. október 12. 

A pályázatok beadásának módja: 

Az elkészült rajzokat az Ipolymenti Ifjúságért Alapítvány megbízott elnökének kell eljuttatni egy lezárt borítékban, melyen 

feladóként a pályázó neve és életkora, címzettként Bátyi Sándor 3170 Szécsény Madách út 31. 

szerepeljen. 

 

A pályázatok benyújtása: 
A rajzpályázatokat A4-es papír alapon, a fotókat előhívatva 9×13 méretben kell benyújtani. 
Ezzel egyidejűleg kérjük, hogy a pályázó a saját nevét és az életkorát írja a pályamű hátoldalára. 

A nyertes pályázatok az alapítvány tulajdonát fogják képezni. Az értékelésben nem vehetnek részt azok 

a pályázatok, amelyek nem felelnek meg a megfogalmazott formai követelményeknek. 

A pályázat elbírálása az alapítvány és a közösség vezetőinek, médiás felelőseinek segítségével fog 

történni. 

A pályázat eredményéről történő értesítés módja: 

A pályázatok nyerteseit a soron következő Ipolymenti Találkozón, Rimócon a Dr. Manga János Közösségi Házban, 2015. október 

17-én, délben hirdetjük ki. A pályázatok 2015. október 20-tól megtekinthetők lesznek közösségünk facebook oldalán, és 
a www.mente.hu/2015/09/ipolyrajzfoto/ oldalon. 

Tartalmi követelmények: 

A pályázónak figyelembe kell vennie a pályázati felhívásban foglaltakat, azaz a pályázatnak kapcsolódnia kell a hivatáshoz és a 

boldogsághoz. Akár személyes benyomás, vagy elképzelés alapján is. 

Formai követelmények: 

A rajz A4-es méretben készíthető, tetszőleges színekkel és technikával. A rajzhoz felhasznált eszközök terén a pályázó szabad 

kezet kap (tehát a rajz tetszőlegesen készíthető vízfestékkel, zsírkrétával, ceruzával stb.) 
Kérjük, hogy a pályaműveket ne hajtsák össze, A4-es borítékban küldjék el. 

Minden pályázó csak egy rajzot, illetve egy fotót nyújthat be. 

A díjazás kategóriánként történik. 
 

Szécsény, 2015. szeptember 21. 
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az Ipolymenti Média-Misszió felelőse 
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