
Az Európai Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodája a Pillar Alapítvány szervezésében 

 

országos rajzversenyt hirdet 

 

10-15 éves tanulók részére 

„Értékeink Európában - ami összeköti Európát” 

címmel 

Az Európai Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodája az elmúlt években immár 

hagyománnyá váló országos uniós témájú rajzversenyt hirdet. A legszebb alkotásokat minden 

évben az Iroda által kiadott országos terjesztésű asztali naptáron jelentetik meg a szervezők.  

 A pályázaton résztvevők köre:  

Általános iskola felső tagozatába, nyolcosztályos gimnázium első négy osztályába, hatosztályos 

első két osztályába járó tanulók, alapfokú művészeti oktatásban résztvevő 10-15 éves diákok 

pályázhatnak egyéni alkotásokkal. Csoportosan elkészített pályaművek nevezésére nincs 

lehetőség. 

 A rajzpályázaton a 2001. január 1. és 2006. december 31. között született diákok vehetnek részt. 

 A pályázat célja:  

A szervezők szándéka, hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét az Európai Unióban zajló 

folyamatokra, közelebb hozza az Unió eszmerendszerét Magyarország általános iskolás 

diákjaihoz, aktivizálja őket a közös célok elérésére. A szervezők ösztönözni kívánják a 

résztvevőket arra, hogy a 10-15 éves korosztály információkat gyűjtsön a verseny témájával 

kapcsolatban az Európai Unió céljairól, megszerzett ismereteit rendszerezve alakítsa ki  saját 

álláspontját, elképzeléseit kreatív módon, az alkotások segítségével mutassa be. 

A pályázat témája: 

„Értékeink Európában - ami összeköti Európát”. 

A verseny kiírói azt várják a pályázóktól, hogy megjelenítsék gondolataikat a közös európai 

értékekkel kapcsolatosan - Európa és a személyes benyomásuk alapján - valamint bizonyítsák 

tehetségüket és kreativitásukat a rajz elkészítése során. 

Célunk az, hogy a rajzolás segítségével tudatosítsuk a pályázó diákokban, hogy: 

- magyar és egyben európai polgárok is vagyunk, a kettő nem kizárja, hanem erősíti 

egymást; 

- a tágabb környezet meghatározza jövőnket, a mi mindennapjainkat pedig az Európai Unió 



döntően befolyásolja; 

- a közös értékek megtalálása kölcsönös bizalmat és kapcsolatokat eredményez az európai 

uniós országok állampolgárai között. 

 A pályamunkákra vonatkozó formai elvárások:  

 A pályamunkák A/3-es méretben, szabadon választott kézi képzőművészeti technikával 

készülhetnek. Elsősorban fekvő tájolású munkákat várunk, de a pályázók álló tájolású rajzokat 

is küldhetnek. A pályamunkákon eltávolítható módon (pl.: gémkapocs, cellux stb.) kérjük a 

mellékelt, kitöltött jelentkezési lapot rögzíteni. A pályamunkákat nem kérjük paszpartuzni, 

felragasztani. 

A pályázati mű nem ábrázolhatja konkrét személy, cég vagy márka nevét, logóját. Az EU és az 

Európai Parlament jelképei, logói, zászlója stb. szabadon használhatóak. 

 A pályázat leadása, határidők: 

Postán a Pillar Alapítvány címére: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. I. Em 1. 

Személyesen a Millenáris parkban található Európa Pontba - 1024 Budapest, Lövőház utca 

35. kizárólag hétköznap 10 és 16 óra között. 

 A borítékra vagy csomagolásra kérjük ráírni: „Értékeink Európában - ami összeköti Európát”.  

 A feladás határideje: 2016. október 28, péntek. 

 A pályázat értékelése, a művek kiállítása, megjelentetése: 

 A pályamunkákat az Európai Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodája által felkért 

szakértő zsűri bírálja el.  

A zsűri tagjai: 

- egy európai parlamenti képviselő 

- az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának egyik munkatársa 

- egy kortárs művész 

Az elbírálás szempontjai: 

- művészi érték, 

- kreativitás, 



- a pályázat témájának megjelenítése, 

- a vizuális kifejezésmód egyedisége, 

- a pályamű kidolgozottsága, 

- az Európai Unió vagy intézményei, programjai jelképeinek használata, újraértelmezése, 

a témához illeszkedő módon. 

 A zsűri döntése alapján a megjelentetésre szánt művek alkotóinak névsora megtekinthető az 

Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának honlapján http://www.europarl.hu 2016. 

decembertől. 

  Az Európai Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodája a győzteseket kiértesíti, a díjakat  

postázza a díjazottaknak, a naptárban megjelenő alkotások készítőinek.  

 A pályázó/képviselője nevezésével hozzájárul ahhoz, hogy a beadott pályamunkáról készült 

felvételek a meghirdető szervezetek honlapján, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája 

által szervezett kiállításon, kiadványaiban és egyéb online és offline publikációiban 

megjelenjenek. 

 A pályázat jutalmazása:  

A pályázaton a legsikeresebben szereplő alkotók tárgyjutalomban részesülnek. A zsűri által 

kiemelkedő művészeti, informatív értékűnek tartott  legjobb 12, valamint a zsűri által 

esetlegesen különdíjasnak ítélt pályaművek kerülnek be az Európai Parlament magyarországi 

Tájékoztatási Irodája által minden évben elkészített asztali naptár a verseny meghirdetését 

követő évi kiadásába. A 3 legjobb mű alkotói megkapják az Európai Parlament magyarországi 

Tájékoztatási Irodájának ajándékcsomagját, továbbá minden naptárba bekerült pályamű 

készítője is kisebb jutalomban részesül. 

  

 A legsikeresebb felkészítő tanárok tárgyjutalomban részesülnek. 

A rajzpályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseit az eutanora@pillar-europe.eu vagy a +36 

70 771 8046-os telefonszámon teheti fel nekünk. 

A felkészüléshez sok sikert kívánunk! 

Budapest, 2016. szeptember 19.      

            A szervezők 

 

http://www.europarl.hu/

