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V. ORSZÁGOS SZIVÁRVÁNY KÉPZŐMŰVÉSZETI verseny
„A család és hagyományaink” címmel
A pályázat rendezője: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola 6600 Szentes, Petőfi u. 4.
Társrendező: SZTE JGYPK rajz- művészettörténet tanszék
A verseny célja:
A 2013/2014. tanévben meghirdetett pályázatunkon a család és a hagyományok értékeinek a
felfedeztetése a cél. Ennek megjelenítése a képzőművészet nyelvén. A tehetséges tanulóknak bemutatkozási
lehetőség biztosítása.
Korcsoportok:
1. korcsoport: 2007. 05. 31. – 2003. 06. 01.
2. korcsoport: 2003. 05. 31. – 1999. 06. 01.
Az intézmények kategóriánként maximum 10 tanulóval nevezhetnek.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, elődöntő, országos döntő

Elődöntő:
A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:
 A nevező által választott, a pályázat témájában megfogalmazott festészeti vagy grafikai alkotás.
 Az alkotások 6 cm-es paszpartuval együtt maximum 50X70 cm méretűek lehetnek.
 Iskolánként 3.000.- Ft technikai költség előzetes befizetését kérjük.
BANKSZÁMLASZÁM: Szivárvány AMI (OTP) 11735043-20030164 Közlemény: „Szivárvány verseny”
A pályaművek postára adási ideje: 2014. 04. 18.
A küldemény tartalmazza:a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkákat és lezárt borítékban
összesítő jegyzéket: (tanuló neve, jelige, korcsoport, felkészítő tanár neve, az iskola e-mail címe, telefon
száma és posta címe, a technikai költség befizetését igazoló dokumentum)
Az országos döntőbe korcsoportonként 25 tanulót hívunk meg, melyről kizárólag e-mailben küldünk
értesítést.

Országos döntő: 2014. 05. 17. (szombat) 10.00 óra
Helyszín:Szivárvány Művészeti Iskola 6600 Szentes, Petőfi u. 4.
Versenyfeladatok: Mindkét korcsoportban a meghirdetett témához kapcsolódóan irodalmi mű (vers vagy
próza) illusztrációja. Az illusztrálandó műveket a zsűri választja ki és a verseny helyszínén kapják meg a
tanulók.
A versenyzők saját eszközeiket (ecsetek, festékek, papír) hozzák magukkal a versenyre.
A versenyzők és kísérőik költségei (technikai- és útiköltség) a küldő intézményt vagy a tanulót terhelik.
Díjazás:
- Az alkotásokat kategóriánként (I., II., III. helyezés és különdíjak) szakmai zsűri értékeli.
A zsűri elnöke: Roskó Gábor képzőművész, SZTE tanszékvezető egyetemi docens.
A pályázattal kapcsolatos további információ: a 06-70-556-3544 és a fenti elérhetőségeken.
A beküldött alkotásokat az országos döntőt követő kiállítás bezárása után - 2014. július 30-ig postai úton visszaküldjük.
Pályázat-sorozatunk 3. lezáró témája a 2014/2015. tanévben: „A Kárpát-medence kincsei: Épített környezetünk”

