
Versenyfeltételek 
A Komáromi Regionális Művelődési Központ az V. mesefesztivál keretében 

V. Hol volt, hol nem volt... címmel 
meghirdeti a képzőművészeti alkotópályázat járási fordulóját.  

A pályázat témája: Tündérmesék - képekben 
Képzőművészeti technika: tetszőleges - festmény, ceruzarajz, zsírkréta, vízfesték, tus.... 
Kategóriák:  
I. kategória: MTNY óvodások  
II. kategória: A MTNyA, művészeti és speciális alapiskola tanulói 1–2. évfolyam 
III. kategória: A MTNyA művészeti és speciális alapiskola tanulói 3-4. évfolyam 
IV. kategória: A MTNyA művészeti és speciális alapiskola tanulói 5-6. évfolyam és a                   
8 osztályos magyar nyelvű gimnázium tanulói – 5. évfolyam 
Az alkotás mérete: A3 
Kézbesítési határidő: 2020. október 14.  a következő címre: 
Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, P. O. BOX 159, 945 01 Komárno 
A borítékra kérjük feltüntetni: HOL VOLT, HOL NEM VOLT... 
A pályamunkák hátsó oldalán kérjük kitöltve felragasztani a Komáromi Regionális 
Művelődési Központ címkéjét.  

A rajzpályázatok ünnepélyes eredményhirdetése:  

Amennyiben a Szlovák Közegészségügyi Hivatal aktuális járványellenes rendelkezései 
lehetővé teszik, betartva annak intézkedéseit, a pályamunkák ünnepélyes kiértékelése    
2020. október 22-én lesz a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont aulájában, Király püspök utca 
30, 945 01 Komárno, 08:30 órai kezdettel.  

Amennyiben a Szlovák Közegészségügyi Hivatal aktuális járványellenes rendelkezései nem 
teszik lehetővé a verseny fizikai módon történő ünnepélyes kiértékelését, abban az esetben 
a megmérettetés és a kiértékelés is online formában történik. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
alkotások lefényképezve és elektronikus módon elküldve kerülnek a zsűri elé, majd maradva 
a verseny tervezett időpontjánál, azaz 2020. október 22-énél, ekkor online módon az 
eredményeket kiértékeljük és nyilvánosságra is hozzuk. 

A verseny fizikai, illetve online megvalósulásáról E-mail formájában időben értesítjük.    
 
Minden egyes kategória 1., 2. és a 3. helyezettje továbbjut a kerületi fordulóra, amely      
2020. november 12-én lesz a Nyitra Megye Művelődési Központjában.  
 
A legjobb pályamunkák a komáromi MARIANUM Egyházi Iskolaközpont aulájában kiállításra 
kerülnek.  
 
Az iskola maximum 5 legjobb munkával pályázhat.  
 
 
 
 
Info: Mgr. Himpán Terézia 

0918940648  
e-mail: terezia.himpanova@ros-komarno.sk, himpanova.osveta@gmail.com 

mailto:terezia.himpanova@ros-komarno.sk
mailto:himpanova.osveta@gmail.com

