
Országos képzőművészeti pályázat 

Kubinyi Ágoston: „Álmaim kertje” 

 

 
 

A Földváry Miklós Művészeti Iskola képzőművészeti pályázatot hirdet Kubinyi Ágoston: 

„Álmaim kertje” címmel. A pályázat témája Kubinyi Ágoston kertépítői munkássága kapcsán, 

rendezett tájkép készítése, kert látképének tervezése, illetve a kertekben megjelenő természetes 

és mesterséges formák összhangjára épülő kompozíciós gyakorlatok. 

 

A pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 

2018. április 6. péntek 

 

A jelentkezési lap elektronikus formában való elküldésének határideje: 

2018. április 11. szerda éjfél 

 

Az ünnepélyes díjátadás és kiállításmegnyitó időpontja: 

2018. április 17. kedd 16 óra 

 

Helyszín: Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Cím: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11. 

Telefon: 06-29-423-490 

 

További információ: 

 

E-mail: rajzpalyazat@tapioszentmarton.hu, gornagy.gyula@gmail.com 

Honlap: www.tapioszentmarton.hu 
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A pályázat célja: 

 

A pályázók életkornak megfelelő szakmai képességének, felkészültségének, rajztudásának 

bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, 

minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a 

tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje, hagyományőrzés, valamint a művészetoktatás 

népszerűsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása országos szintű, rangos rajzpályázat 

keretein belül. 

 

Korcsoportok: 

 

I. korcsoport  általános iskola 1-2. osztály,  

II. korcsoport  általános iskola 3-4. osztály, 

III. korcsoport  általános iskola 5-6. osztály, 

IV. korcsoport  általános iskola 7-8. osztály, 

V. korcsoport  középiskolás korosztály, 

 

A felső korhatár a munkák felterjesztésének napjáig be nem töltött 18. életév. 

 

A nevezés módja: 

 

A versenyen általános iskolás tanulók, illetve alapfokú művészeti iskolák grafika és festészet 

tanszakának beírt növendékei indulhatnak. Nevezési díj nincs. A versenyzőknek pályamunkát 

kell készíteniük, amely egy műalkotásból áll. Minden pályázó csak egyetlen alkotással 

nevezhet. A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell vezetni 

a pályamű hátoldalára, de ezen kívül semmilyen más jelzés (név, iskolai bélyegző stb.) nem 

jelenhet meg a munkán. A jeligét úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző 

személyére, továbbá minimum hat betű-szám karakterkombinációból álljon. A pályamű 

postázása (cím: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11.) mellet a jelentkezési lapot, 

amely a nevező adatait tartalmazza, elektronikus formában kell elküldeni a rendező intézmény 

e-mail címére (rajzpalyazat@tapioszentmarton.hu) a megadott határidőket figyelembe véve. A 

jelentkezési lap letölthető a www.tapioszentmarton.hu honlapról. 

 

A pályamunka elkészítésének szabályai: 

A mű tetszőleges grafikai vagy festészeti technikával készülhet minimum A/4, maximum 

70x100 centiméteres kiállítási méretben. A pályamunkát kötelezően semleges színű (szürke) 

paszpartuval kell ellátni. A szabályoknak nem megfelelő műveket a zsűri nem értékeli. 

 

A pályázat díjazása: 

 

A szakmai zsűri a versenyzők felkészültsége és kifejezőkészsége alapján a legjobb munkákat 

kiállításra bocsátja, e művek közül kiválasztja a nyertes pályamunkákat, korcsoportonként I., 

II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki, minősítő oklevél és értékes tárgyjutalom 

formájában. A versenybizottság a díjakat nem köteles kiadni. 
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Szervezési információk és utógondozás: 

 

A pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 2018. április 6. péntek 

 

A jelentkezési lap elektronikus formában való elküldésének határideje: 2018. április 11. szerda 

éjfél 

 

2018. április 13-án pénteken a rendező iskola, a nevező intézmény elektronikus elérhetőségére 

meghívót küld minden kiállító pályázónak és felkészítőjének, lehetőséget adva arra, hogy 

okleveleiket és esetleges tárgyjutalmaikat személyesen, ünnepélyes keretek között átvegyék. 

2018. április 16-án hétfőn a kiállításra nem került munkák készítői és felkészítői, a nevező 

intézmény elektronikus elérhetőségére, névre szóló, digitális formájú emléklapot kapnak. 

Az ünnepélyes díjátadás és kiállítás időpontja: 2018. április 17. kedd 16 óra 

 

A tárgyjutalmak postai úton történő eljuttatására a rendező intézménynek nincs módja, a nevező 

intézmények képviselői a díjakat 2018. április 23. hétfő és 27. péntek között 8:00 - 16:00-ig 

a helyszínen (2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11.) vehetik át. 

 

2018. június 1-ig a pályamunkákat a rendező iskola digitális formában archiválja, illetve 

letölthetővé teszi a www.tapioszentmarton.hu oldalon, valamint ugyanitt digitális kiállítást 

készít, ahol megtekinthetők és letölthetők a legjobb munkák. 

 

A pályaművek postai úton történő visszajuttatását a rendező intézmény nem vállalja, a nevező 

intézmények képviselői a munkákat 2018. június 4. hétfő és 8. péntek között 8:00 - 16:00-ig 

a helyszínen (2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11.) vehetik át. 

 

Az online tartalmak a következő tanév első hetéig, 2018. szeptember 7 péntekig elérhetőek. 

http://www.tapioszentmarton.hu/

