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KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

KOMPLEX VIZUÁLIS VERSENY PROGRAMJA 2016/2017 

 A ver seny megh ír d etőj e:  

 

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 

Budapesti XVII. Tankerületi Igazgatósága, 1173 Budapest; Pesti út 80. 
 
 Hel ysz í n :  
 
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola (1173 Budapest, Pesti út 80.) 
Kapcsolattartó: Breitkopfné Losovy Beáta (losovy.bea@gmail.com) 

 

Verseny id őpon tja:  

 

2017. február 1. szerda, melyen a m e g n y i t ó 14.00 órakor kezdődik, a verseny 
14.15-16.15-ig tart. 

 

 I d őt artam:  

2x60 perc szünet nélkül 

 

 A n evezés mód j a, h atár id ej e:  

 

- kizárólag elektronikus úton info@bartokami17.hu 

- határidő: 2017. január 27. 

- nevezési díj nincs 
 
 Er ed mén yh i r d etés és dí jki os ztó ü n n ep ség:  
2015. február 8. 15.00 óra (1173. Budapest, Pesti út 80. Bartók terem) 
 
A r ész vétel f el tét el ei:  

A versenyen valamennyi kerületi általános iskolai tanuló részt vehet, aki  
megfelel a korosztályi csoportok elvárásainak. Egy iskola korcsoportonként 
legfeljebb 4 fővel nevezhet. 

                 

Korcsoportok 1. 2. 3. 4. 

Évfolyam 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. 
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A zsűri a helyszínen készült alkotást és a hozott benevezési munkát együtt, 
párhuzamosan értékeli korcsoportonként. A verseny értékelési szempontjai 
megegyeznek a fővárosi értékelési szempontokkal. 

Technika és anyaghasználat:    5 pont                                                                    
Komponálás :                            5 pont 
Formaalkotás:                           5 pont 
Térbeliség kifejezése:                5 pont  
Kreativitás, tartalmi kifejezés:   20 pont 
                                    

Versenyszabályok , benevezési munka: 

A nevezési munka témaköre és az alkalmazható technikák a tájképfestészethez 
kötődnek. 

A benevezési munka megegyezik a fővárosi verseny kiírásával. 

http://rajz-new.fazekas.hu/fovarosi-rajzverseny/ 
 

Hel ysz í n en készí tet t ver sen ymu n ka:  
 

A helyszínen készített munka megegyezik a fővárosi feladattal, leírása itt: 

http://rajz-new.fazekas.hu/fovarosi-rajzverseny/ 

 

Rajzlapról, eszközökről minden versenyző maga gondoskodik. A kép mérete A/3. 

Egyéb tu d ni val ók:  

A kísérő tanárok és szülők a verseny alatt nem mehetnek be a tantermekbe.  

Az elkészült munkák a verseny végén megtekinthetők, fotózhatóak.   

A versenyen készült alkotások és a benevezési munkák az eredményhirdetés után 
elvihetők. 

A versenyen folyó munkáról, a versenyen készült alkotásokról és a benevezési 
munkákról fotók és film készülnek, ezért kérjük a szülői hozzájáruló nyilatkozatokat 
a versenyre hozni szíveskedjenek. 
 

 

 

2016. december 12. Tóváriné Perémi Orsolya sk. 
 

Intézményvezető 


