
MURAVIDÉKI NEMZETI ÉRTÉKEK GYERMEKSZEMMEL 
 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

 

NEVEZÉSI LAP 
 

 

Kérjük, hogy az alábbi adatlapot nyomtatott betűvel, olvashatóan töltsék ki. 

 

Pályázó neve  
A pályamunka címe vagy az 

ábrázolt érték megnevezése  

 

A pályamunka technikája 

(Karikázza be az alkotás technikája 

előtti betűjelet!) 

1. kétdimenziós alkotás 

a. ceruza 

b. szén 

c. filctoll 

d. vízfesték 

e. tempera 

f. akvarell 

g. olaj 

h. más: ________________ 

2. háromdimenziós alkotás 

a. gyurma 

b. gyöngy 

c. csuhé 

d. agyag 

e. fa 

f. gyufaszál 

g. krepp-papír 

h. más: ________________ 

Pályázó iskolájának neve  
Pályázó osztálya  
Pályázó mentora (ha az iskola a 

nevező) 
 

A 18. életévét be nem töltött 

pályázó törvényes képviselőjének 

neve 

 

A nevező szülő telefon- vagy 

mobilszáma (ha az iskola a nevező, 

nem kötelező adat) 

 

A nevező szülő ímélcíme (ha az 

iskola a nevező, nem kötelező adat) 
 

 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 
A nevezés a kitöltött és aláírt nevezési lap, valamint a pályamunka egyidejű benyújtásával érvényes az 

MMÖNK Hivatalához személyesen vagy postai úton (9220 Lendva, Fő utca 124.). A nevezés csak a határidőig 

megérkezett pályamunka, valamint a kitöltött és aláírt nevezési lap esetén érvényes. 

 

A pályázó, illetve 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 pályázó nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. 

 

A pályázó, illetve a 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a pályamunka beküldésével nyilatkozik 

arról, hogy azt ő/a gyermeke készítette.  

 



A pályázó, illetve a 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselője a pályamunka és az aláírt nevezési lap 

beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az MMÖNK a beküldött alkotásokat térítésmentesen, szerzői jogdíj 

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

• nyilvánossá tegye az MMÖNK és/vagy a Muravidéki Magyar Értéktár honlapján, 

• a Muravidéki Magyar Értéktárhoz kapcsolódó kiadványokba, publikációkba beválogassa és ott publikálja, 

• a Muravidéki Magyar Értéktárral kapcsolatos online és nyomtatott publikációkban felhasználja, 

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

• a pályázat és a Muravidéki Magyar Értéktár online és nyomtatott archívumában megőrizze, 

• a HUNG-2021 kódjelű támogatás elszámolásában, szakmai beszámolójában megjelentesse. 

 

A pályamunkák ettől eltérő célokra való felhasználására az MMÖNK csak a pályázó, illetve a 18. életévét be nem 

töltött pályázó törvényes képviselőjével kötendő külön írásbeli megállapodás alapján jogosult. 

 

 

Beküldési határidő: 2021. november 30. 

 
 

 

NYILATKOZAT 
 

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

valamint a zsűri döntését tudomásul veszem és elfogadom.  

 

Kelt: ……………………………….. 

 

________________________________ 

pályázó, illetve a 18. életévét be nem töltött pályázó 

törvényes képviselőjének aláírása 
 

 

 
 

ÉRTÉKELÉS 
 

szempont 
 

zsűritag 

FELISMERHETŐSÉG 

(2) 

SZÁNDÉK 

(2) 

EREDETISÉG 

(2) 

ANYAG/TECHNIKA 

(3) 

KIFEJEZŐESZKÖZÖK 

(4) 

ÁBRÁZOLÁS 

(4) 

KONCENTRÁCIÓ 

(3) 
ÖSSZ. 

1         

2         

3         

4         

5         

ÁTLAG         

 

ÁTLAG ÖSSZPONTSZÁM: ____/20 

 

___________________________________ 

a zsűri elnöke 
 

 

 

                
 

A képzőművészeti pályázat megvalósítását a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium 

támogatja a HUNG-2021 számú pályázat keretében. 


