Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei középiskolai rajzverseny 2018
VERSENYFELHÍVÁS
A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium rajzversenyt
hirdet a középiskolák 9-12. évfolyamos, nem művészeti tagozatos tanulói számára. (A nyelvi előkészítő
osztályos képzésben részt vevő tanulók abban a kategóriában indulhatnak, amelyiknek az anyagát az adott
évfolyamon tanulják.)
A verseny ideje: 2018. március 24. szombat, 9.00 óra.
A verseny helye: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakgimnázium, 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.
Kérjük, hogy a verseny megkezdése előtt 1 órával (azaz 8 órára) regisztráció céljából a versenyzők
érkezzenek meg a helyszínre. A verseny időtartama: 3 óra (azaz 9.00-12.00 óráig). Az eredményhirdetésre
várhatóan 14.00 órakor kerül sor.
Nevezési határidő: 2018. március 14.
Nevezni a mellékelt jelentkezési lapon postai úton a 3525 Miskolc, Dayka Gábor út 4. címre, vagy faxon a 46345830 számra, vagy e-mailben( rajzverseny, nevezés megjelöléssel): klevai.gimn@gmail.com-ra az alábbiakban
megadott kategóriák, valamint a tanuló nevének, osztályának, iskolájának, felkészítő tanárának megnevezésével.
(A nevezési lap az iskola honlapján www.klevai.hu is megtalálható.)
Nevezési díj: 1000 Ft/versenyző
A nevezési díjakat iskolánként egy összegben a verseny napján, a verseny megkezdése előtt kérjük befizetni.
A befizetést igazoló számlát/bevételi bizonylatot a helyszínen kiállítjuk.
Számlaigény esetén kérjük a számlázási adatok pontos kitöltését a jelentkezési lapon!
Az iskolák maximum 8 tanulót nevezhetnek!
Egy kategóriába több tanulót is lehet nevezni, azonban a jelentkezést a határidő után megváltoztatni nem
lehet, az adott létszámra berendezett termek miatt.
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A VERSENY KATEGÓRIÁI:

*

1. Tanulmány – Csendélet grafikus eszközökkel /9-10. évfolyam/
- Eszköz: ceruza, kréta, szén, tus
- Méret: A/3

*

– Figura enteriőrben/11-12. évfolyam/
- Eszköz: ceruza, kréta, szén,
- Méret: A/2 vagy A/3
- Fejtanulmány/11-12. évfolyam/
- Eszköz: ceruza, kréta, szén,
- Méret: A/2 vagy A/3

2. Tanulmány – Csendélet színes megoldással /9-12. évfolyam/
- Eszköz:festék, kréta
- Méret: A/3
3. Illusztráció megadott téma alapján /9-10. és 11-12. évfolyam/

*

- Eszköz: ceruza, toll, tus
- Méret: maximum A/3
A

*-gal jelzett kategóriákból tovább lehet jutni az Észak-magyarországi Regionális Rajzversenyre.

A versenyzők az eszközöket, rajzlapot és a rajztáblát is hozzák magukkal!(szükség esetén fixatívot!)
Értékelési szempontok: anyaghasználat, formaalakítás, téralakítás, kompozíció, egyéni kifejezés
A versennyel kapcsolatos tájékoztatás: Katona István, 06304876276, katonaist69@gmail.com
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JELENTKEZÉSI LAP
TANULÓ NEVE

ÉLETKORI KATEGÓRIA/
TANULÓ ÉVFOLYAMA
MŰFAJI KATEGÓRIA
FELKÉSZÍTŐ TANÁR
NEVE

ISKOLA NEVE
ÉS CÍME
SZÁMLAIGÉNY
(aláhúzással jelölni a megfelelőt)

igen

nem

Kitöltése számlaigény esetén
kötelező
SZÁMLÁZÁSI ADATOK:
NÉV
SZÉKHELY

3

