
	
	
	
	
	
	

	
 

Jászberény Város Óvodai Intézménye  
a Környezetvédelmi Világnap alkalmából  

rajzpályázatot hirdet óvodáskorú gyermekeknek. 
A pályázók bemutathatják környezetvédelemmel kapcsolatos elképzeléseiket az élet különböző  

területein. 
 

A rajzoknak, festményeknek, a vegyes technikával készült alkotásoknak a következő  kérdésre kell 
választ adniuk:  
„Mi az, ami nem tetszik és elszomorít téged a környezetedben?”  
Ezen belül pedig különösen arra a kérdésre:  
„Milyen változásokat látnál szívesen a környezetvédelem érdekében?” 
 
Pályázati feltételek:  

• A pályázat hátsó oldalán jól olvashatóan fel kell tüntetni az alkotó teljes nevét, életkorát, óvodáját és gyermekcsoportját. 
• Az A/4-as vagy A/3-es méretű  papírra készülhet pályamű vekhez bármilyen anyag felhasználható (zsírkréta, 

színes ceruza, vízfesték stb.) 
• A pályamunkák leadási határideje: 2018. június 04.  
• A pályamunkák leadási helye: Jászberény Város Óvodai Intézménye Központi Óvodája 

Minden pályamunkán jelenjen meg a készítő  neve életkora 
A beérkezett alkotásokat szakmai zsű ri értékeli. 

Az ünnepélyes díjátadóra a Környezetvédelmi Világnapon kerül sor, 
2018. június 7-én 14. órakor a Központi Óvodában (5100 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.). 

A kiállítás 2018. június 07-13 között tekinthető  meg. 
Szakmai zsű ri tagjai:  

• Hajdú László 
• Mageráné Dr. Krikovics Ágnes 
• Nagy András 
• Szatmári Antalné 
• Takács Attila 

Díjaink:   
Díjaink: 

Családi belépő  a Jászberény - Négyszállás Sasközpontba 
Családi belépő  a Jászberényi Állat-és Növénykertbe 
Jászberény Város Óvodai Intézményének felajánlása 

Jászberényi Vagyonkezelő  és Városüzemeltető  Nonprofit Zrt. felajánlása 
Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. felajánlása 

Trió rádió felajánlása 
 

Partnereink:                  
A pályázathoz kapcsolódó részletes program a www.jaszberenyiovik.hu honlapon olvasható 

Váltsuk zöldre a szürke 
napokat! 

címmel 



	
	
	
	
	
	

	
 

Kedves Szülő k! 
Jászberény Város Óvodai Intézménye  

a Környezetvédelmi Világnap alkalmából 
ÚJRAHASZNOSÍTOTT TÁRGYAK KÉSZÍTÉSÉNEK PÁLYÁZATÁT   

ÍRJA KI A CSALÁDOK RÉSZÉRE. 
 

Engedjék szabadon a fantáziájukat! 
Bármilyen játékot vagy használati tárgyat készítsenek közösen gyermekükkel. 

 
 

• A pályamunkák leadási határideje: 2018. június 04.  
• A pályamunkák leadási helye: Jászberény Város Óvodai Intézménye Központi Óvodája 

Minden pályamunkán jelenjen meg a készítő  neve, a gyermek életkora. 
A beérkezett alkotásokat szakmai zsű ri értékeli. 

Az ünnepélyes díjátadóra a Környezetvédelmi Világnapon kerül sor , 
2018. június 7-én 14. órakor a Központi Óvodában (5100 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.). 

A kiállítás 2018. június 07-13 között tekinthető  meg. 
 

A szakmai zsű ri tagjai:  
• Hajdú László 
• Mageráné Dr. Krikovics Ágnes 
• Nagy András 
• Szatmári Antalné 
• Takács Attila 

 
Díjaink: 

Családi Belépő  a Jászberény - Négyszállás Sasközpontba 
Családi belépő  a Jászberényi Állat-és Növénykertbe 
Jászberény Város Óvodai Intézményének felajánlása 

Jászberényi Vagyonkezelő  és Városüzemeltető  Nonprofit Zrt. felajánlása 
Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. felajánlása 

Trió rádió felajánlása 
 

Partnereink:                  
 
A pályázathoz kapcsolódó részletes program a www.jaszberenyiovik.hu honlapon olvasható 

	

Váltsuk zöldre a szürke 
napokat! 

címmel 


