
    KKüülldddd  eell  aa  mm    ss      llyy  dd!!  
A Dr. Csepregi Horváth János Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény nemzetközi 

gyermek fotó, film és rajzversenyt hirdet óvodás és általános iskoláskorú diákok számára, 
3-15 éves korig. 

TÉMA: KÜLDD EL A MOSOLYOD! 
Mutassátok be a mosolyotokat! Mitől érzitek magatokat boldognak? Minek örülnek a 

gyermekek! Rajzoljátok le, fotózzátok le vagy örökítsétek meg filmeken! 
Mosolyogjunk együtt! Szerezzünk egymásnak örömet! 

RRaajjzz  
Pályázati feltételek: 
Minden tanuló egyéni alkotásaival vehet részt, a művek témája, technikai megoldása szabadon választható, a 
pályamunkák mérete maximum A/3-as méretűek lehetnek, amennyiben festményről, rajzról illetve grafikáról 
van szó. 
AZ ALKOTÁSOKRÓL SZÍVESKEDJENEK AZ ISKOLÁK ÖSSZESÍTŐ LISTÁT KÜLDENI! 
MINDEN PÁLYAMŰ HÁTLAPJÁN SZEREPELJEN: az alkotás címe, alkotó neve, életkora, osztálya, iskolája, 
felkészítő tanár neve 
KORCSOPORTOK A KÖVETKEZŐKÉPPEN ALAKULNAK VERSENYBEN: 

Óvodás, 1—2 osztály, 3—4. osztály, 5—6 osztály, 7—8 osztály,  
FFoottóó,,  ffiillmm  

A felső tagozatos tanulóknak hirdetjük meg ezt a két kategóriát. Minden tanuló egyéni alkotásaival 
vehet részt. Válassz ki egy témát vagy témakört, és gondolataidat fotón vagy fotósorozatban is 
megörökítheted! Követelmények: digitálisan készített, 1-3 db önmagában alkotásnak tekintett fotó vagy 
maximum 3-10 képből álló sorozat, amelyeknek legalább 5 megapixeles méretben, jpg vagy tif formátumban 
kell lenniük.  

Filmen röviden maximum 5 percben mutasd be mosolyodat vagy mosolyod okát, tárgyát. A kivitelezés 
technikáját, ötletességét is nézzük az értékelésnél. Kérjük, hogy a filmeket a lehető legjobb kép és minőségben, 
DVD-én elküldeni.  A legjobb pályamunkákat az ünnepélyes eredményhirdetésen bemutatjuk.  
MINDEN PÁLYAMŰ MELLETT SZEREPELJEN: az alkotás címe, alkotó neve, életkora, osztálya, 
iskolája/óvodája, felkészítő tanár neve 

A filmek és a fotók külön versenyeznek, külön díjazzuk őket! 

Minden kategóriában külön állapítunk meg helyezéseket, ahol a diákok könyv és rajzeszközöket 
nyerhetnek szép munkájukért. 

Az alkotások beküldési határideje: 2009. november 2. (péntek)  
Beküldési cím: Dr. Csepreg Horváth János Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény, 

9735 Csepreg, Nádasdy u. 10. 

A versenyért felelős személy: Hetyésy Katalin, akinél bővebb információt is lehet kapni. 
(tel.: 94/565—028, e-mail: hetyesykatalin@t-online.hu) 

A díjkiosztás és kiállítás várható megnyitása: 2009. november 20. (péntek) 
MINDEN PÁLYÁZÓ TANULÓNAK SIKERES FELKÉSZÜLÉST, ÉS JÓ MUNKÁT 

KÍVÁNUNK 
 


