
 

„OVIBA KÉTKERÉKEN” 
 

 

Rajzolj és nyerj kerékpárt! 

 

A Békéscsabai Médiacentrum Kft a TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 azonosítószámú, 

"Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában 

gyalog- és kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, 

közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése" című 

projekt keretében kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú 

szemléletformáló kampánya keretében rajzpályázatot hirdet. 

 

Várjuk mindazon óvodás gyermekek jelentkezését, akik kedvet és tehetséget éreznek ahhoz, 

hogy egy rajzon, festményen megmutassák, hogy miért fontos maguk vagy családjuk 

számukra a kerékpározás 

 

A legügyesebbek értékes ajándékokat nyerhetnek.  

A fődíj: egy kerékpár. 

 

Pályázati feltételek 

 

 

Pályázók köre: 

• Békéscsabai óvodába járó gyermekek. 

• A pályázók több pályamunkával is nevezhetnek. 

 

 

A pályázat tárgya: 

• A fenti korcsoportok tetszőleges technikával elkészített A/4-es illetve A/3-as, méretű 

alkotásait várjuk a megjelölt témában.  

 

 

A pályázat beküldési feltétételei: 

 

• A rajzok hátoldalán, vagy egy külön lapon szükséges feltüntetni a pályázó nevét, a 

csoport vezetőjének elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail cím), az intézmény adatait 

(intézmény neve, címe, elérhetősége, csoport és osztály). A pályázatokat lezárt 

borítékban postai úton, vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni: 

Békéscsabai Médiacentrum Kft., 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20-22. A borítékra 

kérjük ráírni: Rajzpályázat. 

• A pályázatok beérkezési határideje:  

2021. február 26. 

• Nevezési díj nincs! 

• A pályázati munkákat a kiíró által felkért bíráló 

bizottság fogja értékelni. 

• A nyerteseket a kiíró telefonon értesíti. 

• A pályázathoz szükséges csatolni a rajzpályázat 

kapcsán megadott személyes adatok 

kezeléséhez szükséges hozzájáruló 



 

nyilatkozatot. A nyilatkozat nélkül a beküldött pályázatokat nem tudjuk figyelembe 

venni. 

 

 

A pályázat díjazása: 

 

• A kiíró 1 fő első helyezettet hirdet, aki egy darab kerékpárt nyer; 

• A kiíró további 2 fő számára ajándékcsomagot ad; 

 

Az eredményhirdetésre 2021. március 3, kerül sor a sajtó nyilvánossága előtt. 

 

A pályázat kiírója nem vállal felelősséget a beérkező pályamunkák tartalmáért.  

A pályamunkákat a kiíró nem köteles a pályázó részére visszajuttatni az elbírálást követően. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatra beérkező pályamunkákat a 

későbbiekben a szerző feltüntetésével, külön díjazás nélkül részben vagy egészben 

felhasználja. 
 


