
VERSILLUSZTRÁCIÓS

PÁLYÁZAT

2023. május 8.
kortársai Győrbenés

Versillusztrációs pályázat

A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum a 
költőzseni Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója 
alkalmából és a 2023. március 31. – december 31. kö-
zött megrendezésre kerülő Petőfi és kortársai Győr-
ben című időszaki tárlat kapcsán versillusztrációs pá-
lyázatot hirdet, melynek célja felkelteni az érdeklődést 
az irodalom iránt és erősíteni a kapcsolatot az iroda-
lom és a művészet között.

Pályázni két kategóriában lehet:

I. kategória – Az 1-4. évfolyam tanulói számára.
A pályamunka Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versének illusztrációja. 
II. kategória – Az 5-8. évfolyam diákjai számára.
A pályamunka Petőfi Sándor János Vitéz című versének illusztrációja.
 
Formai, technikai követelmények:

• Méret és hordozó: A4, rajzlap, karton, akvarell papír
• Választható technikák: grafit, toll, filc, színes ceruza, zsírkréta, olaj- vagy porpasztell, szén, vízfesték, akvarell, tempera, akril és 
vegyes technika
• Minden pályázó 1 db alkotást nyújthat be, amely a megadott vers választott részletének egy képen történő ábrázolása.
• A munkák benyújtása egyénileg történik. Kérjük, hogy az alkotás mellé a csatolják a jelentkezési lapot, melyet honlapunkról 
tölthetnek le.

A benyújtás módja: nagyméretű borítékban, postai úton vagy személyesen az alábbi címen
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum • 9021 Győr, Király utca 17. (Esterházy-palota)

Minden esetben kérjük feltüntetni a borítékon: „Petőfi 200 – Versillusztrációs pályázat”
Benyújtási határidő: 2023. május 8.
Eredményhirdetés: 2023. május 18.

A legkiemelkedőbb munkákat a múzeum kiállításon mutatja be. A díjazottakat és a kiállításra kerülő művek alkotóit 
az eredményhirdetést megelőzően e-mailben értesítjük.

A verseny eredményei és a díjazott munkák elektronikusan megjelennek a következő felületen: https://www.facebook.com/RomerMuzeum. 
A pályázaton való részvétellel a szülő/gondviselő/törvényes képviselő elfogadja az adatkezelési szabályzatot, amely megtekinthető a követ-
kező címen: http://romer.hu/wp-content/uploads/2013/09/Adatvedelmi_2022.pdf, valamint beleegyezik, hogy az alkotásokat és a díjátadón 
készülő felvételeket (fotó, video) a RFMTM közösségimédia-felületein és honlapján közzétegye.

További információk kérhetők a muzeumpedagogia.romer@gmail.com e-mail címen.

A változtatás jogát fenntartjuk.


