
KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLAI  

KOMPLEX VIZUÁLIS VERSENY PROGRAMJA 2013/2014 

A verseny meghirdetője:                                                                                                          

KLEBELSBERG  INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT                                                                                  

Budapesti XVII. Tankerületi Igazgatósága 1173 Budapest; Pesti út 80.   

Helyszín: Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola ( 1173. Budapest, Pesti út 80. ) 

Verseny időpontja : 2014. február 5.  15.00-17.00 óráig. 

Időtartam : 2x45 perc szünet nélkül 

A nevezés módja, határideje:                                                                                                                                

- kizárólag elektronikus úton info@bartokami17.hu 

- kapcsolattartó: Breitkpfné Losovy Beáta  /06/70/; 326-7418;  gyorgy.breitkopf@t-online.hu 

- határidő: 2014. január 27.                                                                                                                                       

- nevezési díj nincs                                                            

Eredményhirdetés és díjkiosztó  ünnepség és kiállítás: 2014. február 11. 17.00 óra ( 1172. 

Budapest, Pesti út 80. Bartók terem ) 

A részvétel feltételei: 

A versenyen valamennyi kerületi általános iskolai tanuló részt vehet, aki nem művészeti 

tagozatos iskolába jár, és megfelel a korosztályi csoportok elvárásainak. 

A versenyen való részvétel kizáró okai: Emelt óraszámban tanuló, művészeti (főképp 

képzőművészeti- tagozatos) iskolák által nevezett tanulók nem vehetnek részt a versenyen. 

(ők a kerületi versenytől függetlenül nevezhetnek a fővárosi versenyre) 

Egy-egy korcsoportba tartoznak az 1-2. a 3-4. az 5-6. és a 7-8. évfolyam tanulói. 

A zsűri a helyszínen készült grafikai alkotást, és egy hozott színes alkotást ( benevezési 

munka ) együtt, párhuzamosan értékeli évfolyamonként. 

A verseny értékelési szempontjai megegyeznek a fővárosi verseny értékelési szempontjaival  

Technika és anyaghasználat : 5 pont       Komponálás : 5 pont  

Formaalkotás : 5 pont                                  Kreativitás, tartalmi kifejezés : 10 pont 

Téralkotás : 5 pont   

A fővárosi versenyre az 1-3.helyezett megy korcsoportonként. 
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Versenyszabályok:                                                                                                                                                        

( bizonyos pontokban megegyezik a fővárosi verseny szabályaival ) 

A versenyzők feladata egy választott vers értelmezése, feldolgozása.  

Benevezési munka :  

Választható anyagok, technikák : por-és olajpasztell, akvarell, gouache, tempera, színes 

tinták, ecoline, anilin festék. Az 1-2. évfolyamos tanulók esetén a színes ceruza használata is 

megengedett. A benevezési munkák mérete A/3, paszpartu nélkül. 

A benevezési munkák ( illusztrációk ) csak a fővárosi versenybizottság által felajánlott, a 

verseny honlapjáról is letölthető versek feldolgozásával készíthetők el. 

(http://rajz.fazekas.hu )       

Helyszínen készített versenymunka : 

A versenyzők feladata a benevezési munkához hasonlóan itt is egy vers által kiváltott belső 

kép készítése grafikai eszközökkel. 

Választható anyagok, technikák kötöttek : A/3 famentes rajzlap, tustinta, fapác, nádtoll, 

pálcika, ecset, vizesedény, grafitceruza, radír, a kerületi versenyen megengedett a tűhegyű 

fekete filctoll használata is. Az anyagról és felszerelésről  minden versenyző maga 

gondoskodik.  

A feldolgozásra választható verseket a helyszínen ismerhetik meg és választhatják ki a 

versenyzők. 

Egyéb tudnivalók : 

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 kiállításra kerülnek az iskolában, melyek megtekinthetők 

2014. február 11-én 15 órától, a díjkiosztó után a benevezési munkák elvihetők.   

2014. január 16.                 Tóváriné Perémi Orsolya sk. 

                                                                                                                Intézményvezető 
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