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Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület 

 a kulturált, tiszta és biztonságos lakóhely megteremtéséért dolgozik. 
Vegyen részt Ön is ebben a munkában!    

 

Rajzpályázati felhívás 
 

Az Aquincum-Mocsáros Egyesület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
támogatásával alkotói pályázatra hívja a Gladiátor utcai családi pihenőparkba járó 
gyerekeket és felnőtteket. 
 
A pályázat témája: a Gladiátor utcai park vagy a Mocsáros ábrázolása 
A Mocsáros egy részletének, az erdőknek, a rétnek, a sétautaknak, a pataknak vagy a 
birkanyájnak az ábrázolása, illetve a Gladiátor park egészének, az utcai levendulásnak 
egyben vagy részben történő ábrázolása, bármilyen impresszió alapján. 
 
Kategóriák: felnőttek és gyerekek munkáit egyaránt várjuk, 6-12 éves, 13-18 éves és 
18+ éves kategóriákban. 
 
A pályázatok mérete A4-es legyen. 
 
Technikai megkötés nincs, várunk minden, szabadon választott módon készített 
művet, ami lehet pasztell, ceruza, grafit, akvarell, zsírkréta. Csak festménnyel és 
rajzzal lehet a pályázaton részt venni. 
 
Beküldési határidő: 2020. október 25.  
 
Pályázati folyamat: a pályaműveket az Aquincum-Mocsáros Egyesület részére kérjük 
eljuttatni személyesen (telefon 06/30 459 52 50) vagy a park területén található 
postaládába téve. Kérjük, hogy a pályázatokat ne hajtsák össze, borítékban vagy más 
csomagolásban küldjék el. 
 
A képhez kérjük csatolni a következő adatokat: 
a kép címe, a készítőjének a neve, életkora, értesítési címe (lehetőleg e-mail címe) 
 
Eredményhirdetés: 2020. november végén az AME honlapján. 
 
A pályaművek felhasználása: a pályázók a művük beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a kiíró szervezet (AME, Ó-B 
Önkormányzata) a későbbiekben ellenszolgáltatás nélkül digitális vagy nyomtatott formában közzé tegye. A pályázó a 
beadással egyidőben kijelenti azt is, hogy a pályaműnek ő a szerzője, tehát garantálja a mű eredetiségét. A programban 
előfordulhatnak változások, ezek jogát fenntartjuk. A legjobb pályaművekből 2021-re falinaptárt készítünk, amit az AME 
jogosult felhasználni a szerzők nevének feltüntetésével. Az eredeti műveket megtartjuk. 
A rajzpályázati kiírást a Gladiátor utcai családi pihenőpark hirdetési felületén és az AME honlapján jelentetjük meg. 

 


