
 

A Health-ness Alapítvány 

RAJZPÁLYÁZATOT hirdet  

„Gondolataim az egészségről, az egészséges életmódról”  

témában 

A pályázatokat az alábbi kategóriákban várjuk:  

I. kategória: Alsós gyerekek (1-4. osztály) 

II. kategória: Felsős gyerekek (5-8 osztály)  

III. kategória: Középiskolások (9-12 osztály) 
 

A résztvevők egy, vagy több pályaművet is leadhatnak, melyek A/4, vagy A/3 méretben, bármilyen technikával ké-
szült festmények, rajzok, 3D rajzok lehetnek.  

Fontos, hogy az Alkotó adjon címet művének!  

Esetleg röviden, néhány mondatban meg is fogalmazhatja művének lényegét (választható). 

Határidőn belüli leadási módok:  

 a) Személyesen a Budapest XIII., Borbély u. 7. sz. alatti irodánkban (15-ös kapucsengő), munkanapokon 15:00 – 
17:00 óra között, vagy 

b) az info@health-ness.hu e-mail címre. 

Leadási, beérkezési határidő: 2018. október 10. (szerda) 
 

A pályaműveken kérjük feltüntetni az alábbi adatokat, melyeket az eredeti mű hátoldalán, 

vagy e-mail útján történő leadás esetén az e-mailben szíveskedjenek feltüntetni:  

• a pályázó neve 

• életkora 

• iskolájának és osztályának megnevezése 

• telefonszáma és/vagy e-mail elérhetősége és/vagy lakcíme (I-II. kategóriában a szülő elérhetőségei) 
 

Fontos azonban, hogy az alkotások rajzos oldalán a felsoroltak közül semmilyen adat ne kerüljön!  

A beérkezett pályaművekből kiállítást szervezünk 2018. október 14-én (vasárnap) 10:00 - 18:00 óra között Újlipót-
városban, a Radnóti Miklós Művelődési Központban (1133 Budapest XIII., Kárpát u. 23.) a Health-ness Alapítvány 

„Egy nap az egészségért, az egészséges közösségért” címmel megrendezésre kerülő, egész napos családi egészség-
nap rendezvényén.  

A pályázat I. kategóriában beérkezett legjobb 3 alkotás készítője 1-1 játszóházi belépőt kap ajándékba. 

A II. és III. kategóriában a legkifejezőbbnek, legjobbnak ítélt pályaművet készítő 1-1 alkotó  

nyereménye: virtuális valóság szemüveg.  

Eredményhirdetés a kiállításon, 2018. október 14-én vasárnap, a Radnóti Miklós Művelődési Központban! 
(Budapest XIII., Kárpát u. 23.)  

A pályaművek a beérkezés sorrendjében megtekinthetők lesznek az Alapítvány www.health-nes.hu weboldalán 
és Facebook oldalán is. 

Szeretettel várjuk a pályaműveket! 

                                    

                                  Budapest, 2018. szeptember 10.  

Health-ness Alapítvány  
1132 Budapest, Borbély u. 5-7. 

Nyilvántartási szám: 01-01-0012459, Adószám: 18905742-1-41 
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