
 

 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat rajzpályázatot hirdet  

„A világ, amit álmodtam magamnak”címmel 

fővárosi gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek, fiatal 

felnőttek számára 

Részvételi feltételek: 

A pályázatra 5-24 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk. A 18. életévét be nem 

töltött, gyermekek és fiatalok csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával 

pályázhatnak. Pályázatuk akkor érvényes, ha törvényes képviselőjük hozzájáruló 

nyilatkozatát a benyújtott pályaművel együtt a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

részére megküldik. (1-2. sz. melléklet). 

A pályázat beadási határideje: 2015. május 17. 

Minden pályázó egy saját készítésű pályaművel indulhat. A rajzok készítéséhez 

bármilyen rajz-, festő-, technika felhasználható, digitális technikával készült 

pályázatokat nem fogadunk el. A rajzokat postai úton kérjük elküldeni a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére a 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. címre. A 

borítékon kérjük feltüntetni, hogy „rajzpályázat”. A pályázatokat személyesen is be lehet 

hozni hozzánk! 

A pályázat csak akkor érvényes, ha a Pályázó legkésőbb a pályázati határidő utolsó 

napján a pályaművet postai úton feladja. 

A beérkezett pályaműveket a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaiból 

álló zsűri értékeli négy korcsoportban, 5-8 évesek, 9-12 évesek, 13-15 évesek, 16-24 

évesek.  

Minden korcsoportban a három legjobb pályamű készítője részesül díjazásban.  

Különdíjas alkotásokra a www. tegyesz.hu oldalon lehet szavazni 2015. május 21-től - 

2015. május 25-ig. A nyertesek nevét a www.tegyesz.hu weboldalon tesszük közzé 2015. 

május 26-án. 

Értékes díjak, köztük (ruházati ajándékkártya, mozijegy, színház bérlet, rajzkészlet stb). 

Az eredményhirdetésre 2015. május 30-án kerül sor a Fővárosi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat által rendezett gyermeknapon! A gyermeknapi rendezvényre sok 

szeretettel várjuk a nyerteseket 11:00-tól. A gyermeknap részletes programja 

hamarosan elérhető lesz a www.tegyesz.hu weboldalon.  

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat fenntartja magának a jogot jelen pályázat 

megváltoztatására. 
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1. sz. melléklet 

H O Z Z Á J Á R U L Á S 

Alulírott, törvényes képviselő hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat által 2015. áprilisában meghirdetett rajzpályázaton gyámoltam részt vegyen. A 

pályázat kiírója a gyámoltam nevét és életkorát valamint az általa készített rajzot a pályázat során 

felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja. A gyámoltam által készített rajzot a pályázat kiírója 

kiállíthatja, a fővárosi gyermekvédelem tevékenységét bemutató megjelenése esetén kereskedelmi 

forgalomba nem kerülő kiadványokban szabadon, akár adománygyűjtésre is térítésmentesen 

használhatja.  

a törvényes képviselő neve: 

 …………………………………………………… 

a törvényes képviselő mobilszáma: 

……………………………………………………. 

a törvényes képviselő email címe: 

……………………………………………………. 

a kirendelő Gyámhivatal megnevezése, a határozat száma és kelte: 

……………………………………………………………………………………………………… 

a gyermek neve és életkora: 

……………………………………………………………………………………………………… 

a gyermek gondozási helye: 

......................................................................................................................................................................... 

Amennyiben bárminemű, a gyermekkel kapcsolatos képek a fenti hozzájárulástól eltérő 

felhasználására kerül sor, az polgári és büntetőjogi következményeket von maga után.  

Budapest, 2015.       

                             törvényes képviselő  

 

 



 

 

2. sz. melléklet 

H O Z Z Á J Á R U L Á S  

Alulírott törvényes képviselő hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat által 2015. áprilisában meghirdetett rajzpályázatot követő kiállításon a gyámoltam 

részt vegyen és a róla ott készült fényképeket a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az általa 

működtetett online felületeken, illetve a tevékenységét bemutató, kereskedelmi forgalomba nem 

kerülő kiadványokban térítés nélkül szabadon használhatja. 

a törvényes képviselő neve: 

 …………………………………………………… 

a törvényes képviselő mobilszáma: 

……………………………………………………. 

a törvényes képviselő email címe: 

……………………………………………………. 

a kirendelő Gyámhivatal megnevezése, a határozat száma és kelte: 

………………………………………………………………………………………………………… 

a gyermek neve és életkora: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

a gyermek gondozási helye: 

........................................................................................................................................................................ 

Amennyiben bárminemű, a gyermekkel kapcsolatos képek a fenti hozzájárulástól eltérő felhasználására 

kerül sor, az polgári és büntetőjogi következményeket von maga után.  

Budapest, 2015.       

        

                                                                          törvényes képviselő  

 


