
Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány  

„A MI KARÁCSONYUNK” GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT 

NEVEZÉSI LAP egyéni jelentkezők számára 

KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI 

Pályázó neve 

 

 

A 18. életévét be nem töltött 

pályázó törvényes képviselőjének 

neve 

 

Korosztály       3–6 év        7–10 év       11–14 év 

Lakcím (ország, ir. szám, település, 

közterület, házszám) 
 

Telefon                                                                                              Mobil: Vezetékes: 

E-mail cím (csak működő, 

rendszeresen használt e-mail címet 

kérünk megadni!) 
 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS INFORMÁCIÓK 
Készíthető rajz, festmény, A/4-es és A/3-as méretben. A rendező a beküldött gyermekrajzok válogatásából 

virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. A zsűri mindhárom korosztályban 3-3 nyertest hirdet, összesen 9 

főt, akik ajándékcsomagot kapnak.  

Beküldési határidő: 2021. január 25.  

A nevezés díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt, nevezési lap és a gyermekrajz(ok) egyidejű beküldésével 

érvényes a KÁMME Alapítvány címére (1016 Budapest Aladár u. 17). A nevezés csak a határidőkig 

megérkezett gyermekrajz(ok) és kitöltött, aláírt nevezési lap esetén érvényes. 

A 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a pályázat és a nevezési lap beküldésével hozzájárul a 

gyermek és a saját személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá 

a gyermek nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. 

A 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok) beküldésével nyilatkozik arról, 

hogy azt a gyermeke készítette.  

A 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a gyermekrajz(ok) és az aláírt nevezési lap 

beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a rendező a beküldött gyermekrajz(oka)-t térítésmentesen, szerzői jogdíj 

(felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül, a gyermek nevének feltüntetésével: 

 a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa; 

 a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekttel és a kiállítással kapcsolatos 

on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja; 

 a pályázat és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt online és nyomtatott 

archívumában megőrizze; 

 nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján; 

 a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt katalógusába, 

kiadványába beválogassa és ott publikálja; 

  a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt elszámolásában, 

szakmai beszámolójában megjelentesse. 

A gyermekrajz(ok) ettől eltérő célokra való felhasználására a KÁMME csak a 18. életévét be nem töltött pályázó 

törvényes képviselőjével kötendő külön írásbeli megállapodás alapján jogosult. 

A zsűrizés: A zsűri pontozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő gyermekrajzokról. A pályázatra 

beküldött gyermekrajz(ok) nem automatikusan kerülnek kiállításra! A zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni. 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást, a részvétel feltételeit ismerem, és azokat,  

valamint a zsűri döntését tudomásul veszem és elfogadom.  

 

Dátum: ……………………………….. 

                                                     ________________________________ 

                                                     pályázó törvényes képviselőjének aláírása 
 

 


