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A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
rajzversenyt hirdet

az
EFOP-3.3.2-16-2016-00273 kódszámú 

"Művészetek - régiségek" - Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés a 
Rómer Flóris Múzeumban című projekt keretében

ÉVSZAKVARÁZS
címmel

A rajzverseny célja a természeti környezet, a természet körforgásának megfigyelése és képi 
megjelenítése. A pályamunka egy szabadon választott évszak vagy több évszak egy képen történő 
ábrázolása.

Résztvevő intézmények: 
- Bartók Óvoda
- Bisinger Óvoda
- Tarjánpusztai Napsugár Óvoda
- Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Különleges Gyermekotthon
- Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- Győri Kossuth Lajos Általános Iskola
- Győri Radnóti Miklós Általános Iskola
- Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola
- Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Létszám: 
- óvodák esetén: min. 15 fő – max. 30 fő
- iskolák esetén: min. 20 fő – max. 30 fő

Részvételi feltételek:
- egyéni munka, minden résztvevő 1 db alkotást nyújthat be

Formai követelmények:
- Méret: A4, A3 vagy térbeli alkotás esetén maximum 30 cm x 30 cm x 30 cm
- Hordozó/anyagok: rajzlap, karton, papír, agyag, gyurma
- Választható technikák: grafit, színes ceruza, toll, filc, zsírkréta, vízfesték, tempera, vagy 

további festékek (pl. akvarell, akril, stb.), vegyes technika, kollázs vagy térbeli alkotás 
papírból, agyagból, gyurmából

- A munka előlapjára, felszínére kérjük feltüntetni: a gyermek/tanuló nevét, életkorát, 
óvodai korcsoportját/évfolyamát és az oktatási-nevelési intézmény nevét, továbbá az 
alkotás címét.

Benyújtási határidő: 2020. május 25., 16 óra
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A benyújtás módja: az alkotásról készült 1 db jó minőségű fotó (fényképezőgéppel vagy okos 
telefonnal készítve) beküldése e-mailben, melyen jól olvashatóak a résztvevő adatai. 

Egyeztetést követően kérjük, hogy az óvodai/iskolai kapcsolattartó részére vagy a múzeumi 
kapcsolattartó részére szíveskedjenek elküldeni a fotót. 

A múzeumi kapcsolattartó: Turzai Erika Anna múzeumpedagógus
E-mail: efop.romer@gmail.com

Jelenléti ív kitöltésére nincsen szükség. A program megvalósítását és a részvételt a beérkező e-
mailek dokumentálása biztosítja.

A verseny eredményei és a díjazott munkák elektronikusan megjelennek a következő oldalakon: 
http://romer.hu/muzeumpedagogia/. és https://www.facebook.com/MuzeumpedagogiaGyor/. 

Jó alkotást kívánunk mindenkinek!
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