
 

 

TÖRTÉNELMI VÁROSOK LIGÁJA 

Nemzetközi Online Gyermek Festménypályázat 

"Látom a világot: A világ nemzeteinek hagyományai" 

 

A NEMZETKÖZI ONLINE GYERMEK FESTMÉNYPÁLYÁZAT SZABÁLYZATA 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1.1. A jelen Szabályzat szabályozza az "I See the World: Traditions of the Nations of the World" nemzetközi 

online gyermek festménypályázat (a továbbiakban: Verseny) feltételeit, eljárását, szervezését és 

megrendezését.  

1.2. A Versenyt Kazany Város Önkormányzata szervezi. 

1.3. A Versenyt a Történelmi Városok Ligája Titkárságával közösen rendezik meg a Történelmi Városok 

Ligája 2021-ben Kazanyban megrendezésre kerülő 17. Világkonferenciájának keretében. 

 

II. A Verseny céljai és feladatai 

2.1. A gyermekek érdeklődésének felkeltése a világ nemzeteinek kultúrája, nemzeti ünnepeik, népviseleteik, 

táncaik stb. iránt. 

2.2. A gyermekek bevonása az alkotó művészetbe.  

2.3. A kreativitás, a képzelet fejlesztése.  

2.4. Tehetséges gyermekek támogatása.  

III. A Verseny résztvevői 

3.1. A verseny résztvevői 9 és 13 év közötti gyermekek.  

3.2. A versenyzőknek a Történelmi Városok Ligája valamely tagvárosában kell élniük.  

 

IV. A Pályázat feltételei és eljárása 

4.1. A Versenyt 2021. február 15. és május 15. között rendezik meg  

4.2. A festmények beküldése 2021. május 1-ig lehetséges.  

4.3. Minden résztvevő csak egy festményt küldhet a Versenyre. A Történelmi Városok Ligájának minden 

tagvárosa legfeljebb 10 festményt nyújthat be.  

4.4. A Versenyen való részvétel szabadon választott és ingyenes. 



4.5. A Verseny tematikus tartalma: a világ nemzeteinek ünnepei, táncok, népviseletek, ünnepi konyha. A 

versenyzők saját maguk választják meg pályaművük műfaját.  

4.6. A festményeket A3-as papíron, bármilyen festési technikával, bármilyen festési eszközzel (színes ceruza, 

pasztell, akvarell, gouache, olaj, tinta, faszén stb.) el lehet készíteni.  

4.7. A pályaműveket beszkennelve, vagy JPEG-ben (JPG) fényképként kell beküldeni.  

4.8. A pályaműveket e-mailben (kazan.international@tatar.ru) kell megküldeni a rajz szerzőjének szkennelt 

jelentkezési lapjával és szülei hozzájárulásával (1. függelék). 

4.9. Az eredmények összegzését és a Verseny nyerteseinek jóváhagyását a festmények értékelése után a 

zsűri végzi el.  

 

V. A zsűri 

5.1. A kiválasztott zsűri feladata, hogy értékelje a Verseny résztvevőinek munkáját, és kiválassza a 

nyerteseket. A zsűrit a Verseny szervezői határozzák meg és hagyják jóvá. 

5.2. A zsűri a kultúra, a művészet és az oktatás területén működő szakértőkből, alkotó egyesületek tagjaiból 

és a társadalom tagjaiból áll (2. függelék).  

 

VI. A pályázati munkák értékelése 

6.1. A pályázati munkákat a zsűri 10 pontos skálán értékeli az alábbi szempontok alapján:  

- a Verseny tárgyának való megfelelés, a mondanivaló tartalma és eredetisége;  

- mesterségbeli tudás;  

- a pályázati munka művészi és ábrázolásbeli megoldása. 

6.2. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy különdíjakat állapítson meg.  

6.3. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  

 

VII. A Verseny eredményhirdetése 

7.1. A Verseny eredményeit a Történelmi Városok Ligája 17. Világkonferenciáján hozzák nyilvánosságra 

2021 júniusában Kazanyban.  

7.3. A Verseny nyerteseinek oklevelei e-mailben kerülnek elküldésre.  

 

VIII. Záró rendelkezések 

8.1. A pályaművek benyújtása egyúttal azt jelenti, hogy a szerzők és jogi képviselőik beleegyeznek a 

Verseny feltételeibe. 

8.2. A festményeket nem küldik vissza a résztvevőknek. Kazany Város Önkormányzata és a Történelmi 

Városok Ligája fenntart magának minden a festmények felhasználására való jogot. 


