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2012. június 23-24.
RAJZPÁLYÁZAT
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház
és a Csuha Antal Általános Iskola rajzpályázatot ír ki az óvodás, általános- és középiskolás korosztályok
számára. A pályázat célja, hogy felhívjuk a figyelmet a hazánkban fészkelő gólyákra és az őket
veszélyeztető tényezőkre.
A gólyák életével kapcsolatos bármilyen esemény feldolgozható, pl.: fészekrakás, költés, fiókaetetés, kirepülés,
gyülekezés, vonulás, veszélyek, a gólya és az ember, a webkamerával megfigyelt nagyhalászi gólyák (Halász és
családja) stb.
Technikai megkötés nincs, az alkotás lehet linómetszet, rézkarc, pasztell-, zsírkréta, akvarell, tempera, színes ceruza,
kollázs.
A műveket A/3-as paszpartuban, kiállításra kész állapotban várjuk, hátoldalukon feltüntetve:
 a készítő nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, életkorát
 csoportos beküldés esetén a beküldő iskola vagy szakkör nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét
 a felkészítő tanár nevét, telefonszámát
Egy gyermek maximum 3 művel pályázhat, melyeket nem áll módunkban visszaküldeni.
A pályázók életkoruk szerint négy kategóriában indulnak (6 éves korig (óvodás), 6-10 éves (alsós), 11-14 éves
(felsős), 15-18 éves (középiskolás)).
A beküldött alkotásokat az I. Nagyhalászi Gólyafesztivál szervezői által kijelölt zsűri bírálja el. A zsűri kategóriánként 3
helyezést ítél meg, a legjobbaknak az értékes ajándékok és oklevél mellett megjelenést biztosítunk a rendezvény
honlapján. A díjkiosztó ünnepségen kiállítást rendezünk a beérkezett munkákból.
Az eredményről e-mail üzenetben vagy telefonon értesítjük a jelentkezőket.
A díjkiosztó és a kiállítás megnyitója a Gólyafesztivál idején lesz, a pontosabb helyszínről és időpontról a
későbbiekben értesítjük az érdeklődőket, a rendezvény honlapján.
Beküldési határidő: 2012. június 15., péntek (a postai bélyegzőn szereplő utolsó dátum).
Postázási cím: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Nagyhalász Arany János út 26. 4485
Jelige: Gólya rajzpályázat
Hasznos linkek:
 Gólyanapló – Nagyhalász (a rendezvény honlapja): www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.com
 MME – Fehér gólya honlap és adatbázis: www.golya.mme.hu
 Nagyhalász város honlapja: web.nagyhalasz.hu
 a „Madárvédelem és kutatás határok nélkül” című projekt honlapja: www.kuvik.eu
 a rendezvény Facebook oldala: www.facebook.com/golyafesztival
További információk: golyafesztival@mme.hu
A rendezvény a „Madárvédelem és kutatás határok nélkül” (HUSK/1101/2.2.1/0336) projekt Gólya Roadshow akciója keretében,
a „Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013” támogatásával valósul meg.

