Pályázati felhívás
HETEDHÉT HATÁRBAN

A VM DASzK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági
Szakképző Iskolája és Kollégiuma HETEDHÉT HATÁRBAN címmel pályázatot hirdet.
A pályázat célja, hogy jelenítse meg a diákok véleményét az alkotásaikon keresztül a
mezőgazdaságról és a vidékről. A tanulóktól egyrészt képzőművészeti alkotásokat,
illetve fotókat várunk, másrészt rövid dolgozatokat a megadott témákban.
A beérkezett munkákat kiállítás formájában az iskola Mezőgazdasági Emlékházában
bemutatjuk.
Pályázati feltételek:
A pályázók köre:
A Nyugat-Dunántúli Régió (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron megyék) és a Veszprém
megyei általános iskolák felső tagozatos diákjai.
A pályázaton egyénileg és alkotói csoportban is részt lehet venni. Az egyéni vagy a
csoportos pályázóktól kategóriánként csak egy pályamunkát fogadunk el.
A pályázati kategóriák:
1. képzőművészeti alkotás: rajz, festmény, montázs, kollázs, plakát, textilkép, agyag vagy
fából készült alkotás.
2. fotó
3. rövid dolgozat

A pályázat témái:
1. A mi gazdaságunk
a) Egy
családi
gazdaság
bemutatása
növénytermesztés)
b) Élelmiszerek előállítása a családi gazdaságban
c) Vendéglátás falun
2.
a)
b)
c)

(állattartás,

Élet a faluban
Néphagyományaink, népszokásaink
Népi értékeink
Népi kismesterségek

3. Mezőgazdaságunk régen és ma
a) Mezőgazdasági foglalkozások
b) Mezőgazdasági gépek régen és ma
A pályázat beküldésének határideje: 2014. január 17. péntek

kertészet,

Az ünnepélyes eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás megnyitója: 2014. január 31.
(a pontos időpontot a jelentkezőkkel egyeztetjük).

Pályázati feltételek kategóriánként:
Az alkotásokat postán vagy személyesen a VM DASzK Vépi Középiskolája,
Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 9751 Vép, Szent Imre u. 36-38.
címre kérjük.
1. Rajz, festmény, montázs, kollázs, plakát, textilkép stb.: A/4 vagy A/3 (álló vagy fekvő)
bármilyen technikával (ceruza, zsírkréta, toll, tus, szén, festék, tempera, szalvétatechnika,
vagy egyéb kreatív megoldás), agyag, fa vagy egyéb térbeli alkotás max. 50*50*50 cm.
2. Digitális fotó: minimum 1200 pixel, minimum 1MB, jpg formátumban.

A képeken történő utómunkálatok, képszerkesztésre alkalmas szoftverek
használata megengedett. A fotót és a hozzá kapcsolódó, legfeljebb 1000
karakteres magyarázó szöveget CD-re vagy DVD-re kiírva kérjük beküldeni.
3. A dolgozat: 3-5 oldalas fogalmazás, normál margóval, 12-es Times New Roman (vagy
annak megfelelő) betűtípussal, 1,5-es sorközzel, képekkel illusztrálva. A dolgozatot egy
példányban és nyomtatott formában kérjük.

A pályázók az alkotásaikon tüntessék fel a nevüket és az életkorukat.
A pályázati anyag benyújtásának dokumentációja:
-

Jelentkezési lap, a pályamunkák közzétételéről szóló nyilatkozat
A borítékra írják rá: HETEDHÉT HATÁRBAN pályázat 2013.

A pályamunkák díjazása:
-

Kategóriánként az első három helyezettet díjazzuk.
A további résztvevők között különdíjakat osztunk ki.
A beérkezett pályamunkákat az iskolánk Mezőgazdasági Emlékházában a 2014-es évben
kiállítás keretében bemutatjuk.
Az alkotások az iskolánk honlapjára is felkerülnek.

A zsűrit az agrárium neves szakemberei képviselik.

További információ:
Fazekasné Marton Mónika
e-mail: martonfazekas@gmail.com
telefon: 30/4912054
Hollósi Éva igazgató
email: igazgato@mezgazd-vep.sulinet.hu
telefon: 94/ 543-201

