
 
 

 

A SEFAG Zrt. Erdők Háza Látogatóközpontja rajzpályázatot hirdet 

általános iskolás gyermekek részére  az Országos Erdők Hete 

rendezvénysorozat részeként 

 

 
 

Pályázati kategóriák/témák:  

 

I. 1-3. osztályos tanulók - Milyen erdőben kirándulnál szívesen? 

II. 4-5. osztályos tanulók - Hogyan viselkedjünk az erdőben? 

III. 6-8. osztályos tanulók - Hogy látod az erdész munkáját?  

  

A pályázat részletei: 

 

Pályázni 2018. szeptember 10. – szeptember 25. között  lehet, az alábbi feltételek mellett: 

 

 csak egyénileg lehet pályázni, 6-tól 15 éves korig, a fenti témákban 

(kategóriánként, korosztályonként a megadott témában) 

 a pályamunkák tetszőleges technikával (zsírkréta, vízfesték, színesceruza, stb.) 

készülhetnek, A5 vagy A4 méretben, KIVÉTEL:  a digitális szerkesztés nem 

elfogadható! 

 a kézzel készült eredeti alkotásokat postai úton, vagy személyesen juttathatják 

el az Erdők Háza Látogatóközpontba (kérjük a rajz hátoldalán a pályázó 

adatainak feltüntetését: név, életkor, lakcím, a pályamunka címe, nevezési 

kategória, iskola neve és címe), 



 a pályaműhöz csatolni szükséges a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, melyen 

a törvényes képviselő beleegyezését adja a pályázaton való részvételhez, a 

pályamű kiállításon, illetve interneten való megjelenítéshez. A jelentkezési lap 

letölthető a somogyierdokhaza.hu honlapról, 

 iskolák a rajzokat együttesen is elküldhetik a kaposvári Erdők Háza címére. 

 

Beadási határidő: 2018. szeptember 25.,  kedd, 17:00 óra (felhívjuk a figyelmüket arra, 

hogy a postai úton beküldött pályázatnak is eddig be kell érkeznie a megadott címre) 

 

Pályázat beadásának helye és címe: 

 

SEFAG Zrt. Erdők Háza Látogatóközpont 

A borítékra kérjük ráírni: „Erdők Háza Látogatóközpont– rajzpályázat” 

Cím: 7400 Kaposvár, SEFAG Zrt., Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 

 

A pályamunkák személyesen is leadhatók ugyanezen a címen az Erdők Háza 

Látogatóközpont recepcióján, vagy a  SEFAG Zrt. portáján szeptember 25-ig,  

hétköznapokon 9-től 17 óráig. 

 

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadás időpontja: 2018. október 4. csütörtök, a 2018. 

évi Országos Erdők Hete rendezvénysorozat keretében (díjazottaknak külön meghívó 

alapján) 

 

Díjátadó és kiállítás helye: Erdők Háza Látogatóközponban, (a nyertes és oklevéllel 

elismert alkotásokból bemutató kiállítást rendezünk a helyszínen) 

 

Díjak/jutalmak: mindhárom  kategóriában az első 3 helyezett az Erdők Háza 

ajándékcsomagját kapja, amely ingyenes belépőjegyeket (családi, barátokkal és egyéni) is 

tartalmaz az értékes ajándéktárgyakon felül. 

 

Valamennyi pályázó gyermek, egy kísérővel ingyenesen megtekintheti az Erdők Háza 

interaktív kiállítását, általa választott időpontban. 
 

 

A pályázat nyerteseinek listáját az Erdők Háza Látogatóközpont 

honlapján(www.somogyierdokhaza.hu), valamint a facebook oldalunkon 

(Facebook.com/somogyierdokhaza)  feltüntetjük.  

 

 

 
 

 

http://www.somogyierdokhaza.hu/

