
Tavaszváró - Gyermekrajz pályázat  
A Datatrans Internet Kft. rajzpályázati felhívása általános iskolás diákok számára a 
„Tavaszváró” témában várjuk a legkreatívabb, legszebb és legszínesebb alkotásokat. 

A pályázat részletei 
Kedves Gyerekek, kérjük, rajzoljátok le, hogy Ti miért várjátok a tavaszt, mit szerettek a 
legjobban, ebben az időszakban. 

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg: 

• kisiskolás egyéni kategória (1-4. osztály) 
• felső tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály) 

 A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű rajzlapokon megvalósított művek nevezhetők. 

Az elkészítés technikája szabadon választott (vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, 
zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.). 

A rajzpályázatra egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat. 

Kérjük, hogy a rajzok hátulján jól olvashatóan tüntessétek fel az alábbi információkat: 

• alkotás címe 
• pályázó neve 
• szülő/gondviselő neve 
• szülő email címe 
• pályázó oktatási intézményének neve 
• pályázó évfolyama 
• ajándékutalvány típusa, amennyiben helyezést értek el (Libri, Media Markt, REGIO 

játék) 

Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk. 

Pályázat benyújtása 
A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postázni vagy személyesen behozni: 

Datatrans Internet Kft., 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11., 1.emelet, 102-es ajtó 

Alkotások beadási határideje: 2021. március 07. 

Lehetőség van elektronikusan is beküldeni az elkészült alkotást a lenti linken keresztül. 
Kérlek akkor válasszátok ezt a lehetőséget, amennyiben otthon jó minőségben tudjátok az 
elkészült rajzot digitalizálni. 

  



Pályázatok elbírálása és díjazása 
A beérkezett alkotásokat digitalizáljuk, és online szavazásra bocsátjuk! A beküldött 
pályamunkákat az online közösség bírálja el. A kiállítás anyaga megjelenik a Datatrans 
Internet Kft. weboldalán és Facebook oldalán. 
A résztvevőket a szervezők a pályázat lezárulta után értesítik nyeremény átadásának pontos 
időpontjáról. (2021 április eleje) 

Kérjük, hogy az alkotásokat őrizzék meg, mert az értékelést követően a nyertes pályaműveket 
postai úton is bekérhetjük. 

Korosztályonként a legtöbb szavazatot kapott első, második és harmadik helyezettet díjazzuk. 

• kisiskolás egyéni kategória (1-4. osztály)  
o 1. hely: 20.000 Ft – os ajándék utalvány 
o 2. hely: 10.000 Ft – os ajándék utalvány 
o 3. hely: 5.000 Ft – os ajándék utalvány 

(Az ajándék utalványok választhatók: műszaki, könyv, vagy játék) 

• felső tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály)  
o 1. hely: 20.000 Ft – os ajándék utalvány 
o 2. hely: 10.000 Ft – os ajándék utalvány 
o 3. hely: 5.000 Ft – os ajándék utalvány 

(Az ajándék utalványok választhatók: műszaki, könyv, vagy játék) 

A pályázat leadásakor kell megjelölni, hogy milyen ajándék utalványt szeretnél, ha helyezést 
érsz el. Az alábbiak közül lehet választani: 

• Libri könyv utalvány 
• Media Markt ajándék utalvány 
• REGIO játék ajándék utalvány 

A pályázatokra szavazni online lehet, miután az összes pályázat beérkezett. 

Szavazás várható időtartama: 2021.03.10 – től, 2021.03.31 – ig. 

A pályázati kiírásnak megfelelő alkotások beküldőit minden esetben alkotói emléklappal 
jutalmazzuk. 

További információk 
• Telefon: +36-70/799-8859; +36-70/366-6366 
• E-mail: csornij.greta@dtnet.hu 
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