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„ALKOSS – JÁTSSZ - NYERJ” - VIDD NYARALNI A CSALÁDOD!
A Voluntas Egyesület a Balatonfüred Város Önkormányzatával és az Arácsért Alapítvánnyal
együttműködésben megrendezésre kerülő Családi Nap rendezvényéhez kapcsolódóan

Rajzpályázatot hirdet „Füreden itthon vagyunk!” címmel
Pályázati Kiírás
A pályamunkák tematikája a gyermek családjával együtt töltött idő bemutatása, szűkebb
környezetünkben. Elvárás, hogy az alkotásokban jelenjen meg valamilyen, Balatonfüredre utaló
természeti vagy épített örökségünk ábrázolása is. A pályamunkák A4-es méretben, szabadon
választható technikával készíthetőek, és három korosztályban kerülnek elbírálásra: óvodás
korosztály, alsó tagozat és felső tagozat.
A rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetése 2019. május 4. szombaton 14.30h-kor lesz a
Családi Nap keretében, a Balatonfüredi Kiserdei Parkban.
Díjazás: A kategóriák első három helyezetteit tárgynyereményekkel díjazzuk. Minden kategória
első helyezett gyermekének díja, hogy VESZELI LAJOS festőművész úr segítségével a Családi
Napon egy 3 órás workshop keretén belül nagy méretben is megfestheti beküldött alkotását.
MINDEN, a megadott határidőig megfelelő formátumban pályamunkát beküldő gyermek, aki a fenti
Családi Nap – ra is ellátogat, részt vesz a Fődíj sorsolásán, mely
egy 2 felnőtt és 2 gyermek számára szóló 3 nap, 2 éjszakás CSALÁDI WELLNESS PIHENÉS
félpanziós ellátással a 4csillagos HOTEL PANNONIA-ban, Sopronban.
A Fődíjat a rajzpályázatra alkotásokat beküldő, a családi nap 4 játékos állomását teljesítő, és a
sorsoláson jelen lévő gyermekek közül sorsoljuk ki a Családi Napon, 2019.05.04. szombaton,
17.30h-kor.
A pályaműveket kérjük név, osztály, intézmény és a gyermek szüleinek telefonos elérhetőségének
feltüntetésével 2019. április 19-ig a Voluntas Egyesület, 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. címre
megküldeni. További információ kérhető a voluntas@voluntas.hu email-címen vagy a
0630/9971479-es telefonszámon.
Támogtóink:

A Családi Nap a Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben c.
projekthez kapcsolódóan, Balatonfüred egészséges életmód programsorozat – egészségtudatossági
és közösségfejlesztési programok megvalósítása szolgáltatás ellátása keretében az EFOP-1.5.216-2017-00016 azonosító számú projektben kerül megrendezésre.

