
 

Művészeti pályázat 
 

„Mesterségek vonzásában – szakmák sokszínűsége képekben” 

Felső tagozatos diákok figyelem! 

Most rajtatok a sor, hogy tollat, ceruzát, rajzeszközt, kamerát (okostelefont) ragadjatok és 

bemutassatok egy benneteket érdeklő szakmát, foglalkozást. 

Elsősorban hiányszakmákkal kapcsolatos alkotásokat várunk, de természetesen lehetőség 

van más szakmák, mesterségek, pályák bemutatására is. 

Pályázatokat három kategóriában várjuk: 

Rajz 
Az alkotások tetszőleges technikával készülhetnek - montázs, kollázs, rajz: színes ceruza, tus, zsírkréta, 

tempera, vízfesték. 

Digitális fotómontázs 
A bemutatni kívánt szakmára jellemző képekből készített digitális montázsokat a czillingere@lab.hu e-mail  

címre várjuk. 

Film 
Készülhet kamerával, okostelefonnal. A bemutatás történhet interjú formájában, egy családi vállalkozás 

bemutatásán keresztül, vagy akár kikérhetitek diáktársaitok véleményét is az adott foglalkozással 

kapcsolatban. A film időtartama minimum 2 és maximum 5 perc lehet. A filmek felbontása minimum 

640x480-as méretű és az alap Windows Media Playerrel lejátszható legyen. 

Kategóriánként az első három helyezettet  

ajándékcsomaggal jutalmazzuk 

A beérkező műveket zsűri fogja értékelni, a legjobban sikerült alkotások a Pályaválasztási Kiállítás 

és Szakmabemutatón kerülnek bemutatásra a közönség számára, az eredmények kihirdetése is itt 

történik. 

Rajz kategóriában mind a három kiállítási helyszínen díjazzuk az első három helyezettet, film 

és a digitális fotómontázs kategóriában az összes beérkezett pályázat közül választjuk ki a 

három legjobb alkotást, itt az eredmény kihirdetésére az utolsó kiállítás helyszínén 

(Zalaegerszegen) kerül sor. 

 

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. október 31. 

Az alkotásokat és a szülők által aláírt adatkezelési nyilatkozatot személyesen vagy postai úton az 

alábbi címre kérjük eljuttatni:  

Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály  

 „Művészeti pályázat”   

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44. 

Elektronikus beküldési lehetőség (digitális fotómontázs, film): czillingere@lab.hu  
A borítékra, a film, illetve fotómontázs kísérődokumentumára, valamint a kép hátuljára kérjük olvasható, 

nyomtatott nagybetűkkel feltüntetni: 

 az alkotást készítő(k) tanuló nevét, életkorát, osztályát, 

 a tanuló iskolájának nevét és címét, 

 az alkotás címét (szabadon kiegészíthető akár rövid, 1-2 mondatos leírással is). 

Amennyiben kérdésetek merül fel, a 92/549-481 vagy 92/549-496 telefonszámokon, illetve a 

czillingere@lab.hu e-mail  címen érdeklődjetek. 

mailto:czillingere@lab.hu
mailto:czillingere@lab.hu
mailto:czillingere@lab.hu

