
 
 

 

Az AIPA és a kecskeméti Család- és KarrierPONT szervezésében 

Együtt a család – otthonról dolgozunk 

home office kiszínezve és rímbe szedve 
– kreatív alkotói pályázat kicsiknek és nagyoknak – 

  
Rajzolj! – Fess! – Írj! – Alkoss!  

Mi díjjazzuk a tehetséget! 
 

 
 

Hogyan dolgozik otthon anyu és apu? 
Hogyan tanulok és segítek a házimunkában a járvány idején? 

  
Azt kérjük, a család tagjai vessék papírra, hogyan is töltik mindennapjaikat! 

A kisebbek rajzolják, fessék meg, míg a nagyobbak szedjék rímbe, 
 hogyan alakult át életük az elmúlt év folyamán! 

  
Az alkotásokat három kategóriában várjuk: 

·       gyerekek 6-10 éves korosztály 
·       fiatalok 11-15 éves korosztály 

·       felnőttek (Kecskemét és a Kecskeméti Járás területéről) 
  

Rajzpályázat technikája – tetszés szerint: rajz, grafika, pasztell, vízfesték, akvarell, 
számítógépes grafika, térplasztika, dombormű, egyéb. 

Méret: A/4 
  



 
 

 

Beadható alkotások száma: pályázóként maximum kettő képzőművészeti alkotás  
vagy írás 

  
Kérjük, mellékelten tüntessék fel a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét, 

gyermekek esetén az óvoda vagy iskola nevét, ahova jár, 
az alkotás címét és az elkészítés technikáját! 

  
A pályamunkákat online várjuk szkennelve vagy lefényképezve 

a csak.kecskemet@gmail.com e-mail címre. 
Figyelem! A jutalomban részesült alkotásokat eredetiben is bekérjük. 

A pályamunkák beküldésével a nevező vállalja, hogy alkotását online felületeinken 
vagy nyomtatott kiadványainkban névvel szerepeltessük! 

  
A pályázatra beérkezett írásokat zsűri bírálja el. 

A legjobb alkotások szerzői jutalomban részesülnek: 
  

Felnőtt fődíj: családi ebéd a Fresh Time Kft. felajánlásából (15.000 Ft értékben)  

  
Felnőtt különdíj: női vagy férfi egyedileg elkészített neszeszer  

a Szill’Art – a Csodavarroda jóvoltából 

  
Fiatal- és gyermekkorosztály fődíj: egy-egy kreatív ajándékcsomag  

a Kiss Firka Kft. felajánlásából 
  

A pályamunkák benyújtásának határideje: 2021. március 5., péntek 
  

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2021. március 9-én, kedden online térben,  
a kecskeméti Család- és KarrierPont Facebook-oldalán, 

ahol a legjobb pályamunkákat is közzétesszük. 
 

Élőben előreláthatólag a Fresh Time Petőfi Sándor utcai üzletéből jelentkezünk be. 
  

A kecskeméti Család- és KarrierPONT által szervezett programok az EFOP-1.2.9.-17 – 
2017-00019 „Nők a családban és a munkahelyen” című standard felhívás keretében 

meghirdetett pályázat részeként valósulnak meg  
Kecskemét Megyei Jogú Város és a Kecskeméti Járás területén 

az AIPA Kft. és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület konzorciumi partnerek irányításával. 
 

 
 

                 Támogatóink:       


