
„JÁSZSÁGI ÉLMÉNYEIM” 
 

RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT 
 

FELHÍVÁS 
 

A 35/2013. (V.22) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatásokról szóló kiírása benyújtott „Iványi Jásznap” 
című (MVH kód: 1005402904, döntési iratazonosító: 1622293403, nyilvántartási szám: 8549878737) 
pályázathoz kapcsolódóan a Jásziványért Közhasznú Egyesület rajz- és fotó pályázatot hirdet óvodás, általános 
iskolás, és középiskolás gyermekek valamint felnőttek számára „Jászsági élményeim”- címmel. 
 
A felhívás célja: 
A pályázat útján ismerjük meg jobban a helyet és az azt övező természet adta környezeti adottságot, melyet ez a 
kistérség nyújt számunkra. 
 
Általános pályázati feltételek: 

• A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre: fotó és rajz. 
• Egy pályázó mindkét kategóriában küldhet be dokumentumot. 
• A pályázatokat 2014. november 14. (péntek) lehet benyújtani, a postára adás utolsó napja pedig 2014. 

november 12. (szerda) 
• fotók CD-n, fotópapíron, illetve pendrive formájában hozhatók be a rajzok papír alapon a következő 

módon: 
Postai úton: Jásziványért Közhasznú Egyesület, 5135 Jászivány, Turul utca 20. 

     vagy Községi Könyvtár, 5135 Jászivány, Fő út 4. 
Személyesen: Községi Könyvtár, Jászivány, Fő út 4. 

(Nyitva: H, K, Cs, P: 14:30-18:30, Sz: Zárva, Szombat: 10:00-13:00) 
A borítékon szerepeljen a pályázó neve életkora, lakhelye, óvodája vagy iskolája és felkészítőjének 
neve, illetve az elkészült mű címe, valamint a pályázat jeligéje: „Jászsági élményeim” 

• A pályázat beadását követően cserére nincs lehetőség! 
• A határidő lejárta után küldött rajzokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. 

 
Speciális részvételi feltételek: 

Fotó kategória: 14. életévüket betöltöttek pályázhatnak 
• egy pályázó maximum 5 képet küldhet be 

Rajz kategória: korhatár nélkül bárki pályázhat 
• a minimum A4-es a maximum A3-as méretű rajzokat papír alapon, postán vagy személyesen lehet 

beadni 
• egy pályázó egy rajzzal nevezhet 
• a rajzok elkészítésénél nincs technikai korlátozás, (tetszőlegesen készíthető grafitceruza, színes 

ceruza, filctoll, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, akril festék, akvarellfesték, kollázs illetve vegyes 
technika). 
 

Egyéb információk: 
A pályázónak figyelembe kell vennie a pályázati felhívásban foglaltakat, azaz a pályázatnak kapcsolódnia kell a 
Jászsághoz, akár személyes benyomás útján, vagy elképzelés alapján. 
A pályázat kihirdetése a Művelődési Házban, Jászivány község honlapján (www.jaszivany.hu) Jásziványért 
Közhasznú Egyesület és Jászivány község hivatalos Facebook oldalán, illetve a helyi újságban elérhetőek 
lesznek. 
A nyertes pályázatok pedig a 2014. november 22-én (szombat) tartandó Iványi Jásznapon kerülnek 
kihirdetésre. A pályázat elbírálása külsős szakértők segítségével történik, a zsűri a beérkezett alkotásokat 
korcsoportonként értékeli (6, 12, 18 éves korig, és 18 éves kortól). A pályázatra beérkező alkotásokat értékes 
díjakkal jutalmazzuk, és e napon kiállítjuk. 
 

 

http://www.jaszivany.hu)

