
 
 

MADÁRVONULÁS GYERMEKSZEMMEL 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság gyermekrajz pályázatot hirdet az I. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-
alföldi ünnepe alkalmából. 

CÉL : 
A madárvonulás színpompás, látványos jelensége hazánk élıvilágának. Mindannyiunkat, kisgyermek kortól megérint az 
érkezı, átvonuló madarak látványa, foglalkoztat a madárvonulás sok titokzatos kérdése. A nyarat búcsúztató 
fecskecsapatok kedves nyüzsgése, párás ıszi alkonyban hullámzó darucsapatok messzehangzó krúgatása – megannyi 
élmény a nyitott gyermeki léleknek.. E sok természeti szépség megjelenítése a „Madárvonulás gyermekszemmel” 
rajzpályázat célja. A pályázatra beküldött alkotásokból, a zsőri válogatása alapján kiállítást rendezünk 2012. november 
16-17-én, az I. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában Szatymazon, a Postakocsi Csárdában. 

FELTÉTELEK:  
     A pályázat nyilvános. Óvodás és általános iskolás korú gyermekek nevezhetnek (14 éves korig), bármilyen 
technikával készített képekkel. Követelmény, hogy a beküldött képek témája a madárvonuláshoz kapcsolódjon. 

Az alkotásokat a minél szélesebb körő közzététel érdekében szkennelni (digitalizálni) szeretnénk. Kérjük ezért a 
maximum A/3-as mérető, sík felülető (nem kisplasztikai jellegő) képek beküldését. 

NEVEZÉS: A pályázaton minden nevezı maximum 3 képpel indulhat.  
Nevezési határidı: 2012. október 15. 
A nevezett képekhez meg kell adni a következı adatokat: -kép címe,  -regisztrációs név  

-szerzı neve,  -születési dátuma 
       -e-mail cím 
A zsőrizés anonimitása és a beérkezett képanyag korrekt kezelése érdekében a zsőri tagjai a nevezık személyes 
adataihoz a bírálat elıtt nem férnek hozzá. 

Cím:  Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
 Természet Háza Látogatóközpont 
 6000 KECSKEMÉT 
 Liszt Ferenc u. 19. 

A beküldött anyagot a szervezık a legnagyobb gondossággal kezelik, de az esetleges sérülésekért, hiányosságokért 
felelısséget nem vállalnak. A Fehértavi Darvadozás megfelelı népszerősítése érdekében a képeket a KNPI szabadon, 
szerzıi jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (CD, sajtó, TV).  

KORCSOPORTOK: 
A pályázaton külön értékelünk három korcsoportot: -6 évesnél fiatalabbak; 

-6-10 évesek; 
-10-14 évesek. 

ÉRTÉKELÉS: 
A pályázatra nevezett alkotásokat zsőri értékeli. Vass Éva ügyvezetı  Postakocsi Csárda 
      Gilly Zsolt környezeti nevelı KNPI 
      Herbót Erzsébet oktatásszervezı  KNPI 
      Faragó Ádám grafikus   MME 
Minden zsőritag 1-5 pontig értékeli a képeket, a pontszámok összeadódnak. A kiállításon történı bemutatásra 
kiválogatott mőveket a KNPI facebook-oldalán (http://www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark) 1012. október 25-
tıl közzétesszük. A közzétett képekre 2012. november 15-én 12:00-ig leadott szavazatok („like”) alapján történı 
pontszámítás: [5,00/max. szavazatszám] szorozva a kép szavazatszámával. A szakmai zsőri által adott pontszámhoz a 
közönségszavazat pontszáma hozzáadódik. Nyertes a legtöbb pontot elérı kép. 

DÍJAZÁS: 
Korcsoportonként az elsı három helyezett részére oklevél, valamint a szervezık által felajánlott tárgyjutalmak. Csak 
azokat a korcsoportokat díjazzuk külön, amelyekben legalább négy nevezı indult. Kevesebb nevezı esetén a csoportok 
összevonásra kerülnek. 


