BEADÁSI HATÁRIDŐ:
2017. április 28.
RAJZ PÁLYÁZAT
a 7. Ökumenikus Napra
Tisztelt Óvodavezető, Tisztelt Igazgató! Tisztelt Kollégák!
A 7. Ökumenikus Nap szervezői városi rajzversenyt hirdetnek meg a
város óvodás és általános iskolás és középiskolás korú gyermekei
számára.
NEVEZÉS – óvodában, iskolában, az egyházközségen, plébánián keresztül vagy egyénileg.
A nevezés határideje 2017. április 28. péntek 12:00, eddig kell eljuttatni a rajzokat a Pápai Református
Egyházközség hivatalába – Immánuel Közösségi Ház (Zimmermann u. 2. bejárat a Március 15. tér felől) (Rajzok
leadhatók hivatali időben, kedd-péntek 9:00-12:00)
A nevezés formai kérdéseiről a korcsoportos kiírás után olvashatnak.
KORCSOPORTOK
Óvodások

Kedvenc bibliai történetem
címmel kell elkészíteni a pályaművet A4-es méretben, szabadon választott technikával
Alsó tagozatosok:

Kedvenc bibliai történetem
címmel kell elkészíteni a pályaművet A4-es méretben, szabadon választott technikával
Felső tagozatosok:

Illusztráció BIBILIA ESEMÉNYEKHEZ
A4-es vagy A3-as méretben, szabadon választott technikával.
A jelölt bibliai történetek közül egyhez kell illusztrációt készíteni.
Mózes ketté választja a Vörös tengert (2 Mózes (Exodus) 14:15-31)
Az özönvíz története (1 Mózes (Genezis) 6-9 fejezet
Jézus vízen jár (Márk ev. 6:45-52; Máté ev. 14:22-33; János ev.6:16-21)
A tenger lecsendesítése (Márk ev. 4:35-41; Máté 8:23-27; Lukács 8:22-25)
A Samáriai asszony története (János ev. 4:1-42)
Középiskolások:

Illusztráció BIBILIA ESEMÉNYEKHEZ
A4-es vagy A3-as méretben, szabadon választott technikával.
A felső tagozatos kiírásban jelölt bibliai történetek közül egyhez kell illusztrációt készíteni.

Beadási határidő: 2017. április 28. (péntek)
Beadás formai követelménye::
Az alkotás hátuljára kérjük felírni a pályázó nevét, iskoláját, osztályát, családból valaki telefonszámot,
és lakcímét, valamint a pályamű címét
Beadás lehetőségei:
Iskolán keresztül, egyénileg, vagy plébánián, egyházközségen keresztül.
Minden résztvevőnek emléklapot készítünk
Zsűrizés és kiállítás
A műveket szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai:
Katona György, Kerpel Péter, Ughy Miklós, Marosi Diána,
A zsűri által javasolt pályaművekből kiállítást szervezünk a Szent István Római Katolikus Általános
Iskola aulájában. A kiállítás tervezett időpontja: 2017. május 29. hétfőtől június 9. péntekig.
Jutalmazás
A zsűri korcsoportonként a három legjobb műalkotást díjazza értékes rajzeszközökkel. A zsűri fent tartja
magának a jogot, hogy 1-1 korcsoportban nem oszt ki helyezéseket, illetve, hogy megosztott díjakat ad ki.
Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre és a jutalmak átadására 2017. június 5-én hétfőn délután az Ökumenikus Nap
keretén belül kerül sor, amely a Főtéren (rossz időesetén a Szent István Római Katolikus Általános Iskola
aulájában) kerül megrendezésre. Erről a díjazottakat külön értesítjük.
Tisztelettel javasoljuk az intézményeknek a hittan oktató munkatársakkal is vegyék fel a kapcsolatot, akik
további segítséget tudnak nyújtani Önöknek.
További információk kérhetők: kalvincsillag@gmail.com címen.
Pápa, 2017. március 25.
Tisztelettel a szervezők nevében:
ifj. Márkus Mihály
lelkipásztor

