
 A VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG 
ÉS A 

PADÁNYI BIRÓ MÁRTON 
RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA 

RAJZVERSENYRE 
HÍVJA 

A FŐEGYHÁZMEGYE 
DIÁKJAIT! 

IDŐPONT: 2015. november 14. szombat, 9 óra 

HELYSZÍN: Padányi Katolikus Iskola – cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. – parkolási 
lehetőség: az intézmény udvarán, autóval bejárás a Toborzó utcai gazdasági kapun – 
telefon: +36-88-420-011 – fax: +36-88-410-255. 

NEVEZÉS: papíralapon, a mellékelt Nevezési lappal lehet, az abban leírtak szerint. A 
nevezést kizárólag a jelölt iskolája/plébániája intézi! A Nevezési lapon megadott e-
mail címre küldünk visszaigazolást. Nevezési díj egységesen 500,-Ft/fő, amit 
csak a verseny napján, belépéskor lehet a helyszínen fizetni készpénzben. 
Nevezési határidő: 2015. október 30. péntek. 

 

Ez a versenyfelhívás és a nevezési lap letölthető: www.padanyi.uni-pannon.hu 

A veszprémi Padányi Katolikus Iskola idén is meghirdeti hagyományos főegyházmegyei rajzversenyét a veszprémi általános és középiskolák, valamint 
az főegyházmegyei fenntartású iskolák 5-12. évfolyamai számára. 

 I. kategória II. kategória III. kategória 

Korcsoport 5-6. évf. 7-8. évf. 9-12. évf. 

Nevezési korlát 
Maximum 1 tanuló/kategória/iskola 

vagy plébánia 
Maximum 1 tanuló/kategória/iskola 

vagy plébánia 
Maximum 1 tanuló/kategória/iskola 

vagy plébánia 

Téma, feladat 

Egy ismert veszprémi épület fotójáról 
másolat elkészítése. 

A fotó megjelenítése digitális tábla 
képernyőjén történik. 

Egy ismert veszprémi épület fotójáról 
másolat elkészítése. 

A fotó megjelenítése digitális tábla 
képernyőjén történik. 

Egy ismert veszprémi épület fotójáról 
másolat elkészítése. 

A fotó megjelenítése digitális tábla 
képernyőjén történik. 

Munkaméret/idő A3 – 2 óra A3 – 2 óra A3 – 2 óra 

Technika 

Színes ábrázolás festéssel. 
Tempera, vagy vízfesték (akvarell). 

Színes ábrázolás – pasztellt, színes 
ceruzát, vagy olajpasztellt használhatnak 

a versenyzők 

A látvány nem színes, tónusos 
ábrázolása. 

Grafitceruza, kréta etc. 

A versenyzőknek csak rajzlapot, rajztáblát és vizes edényt biztosítunk! 

Zsűrizés: a nevező tanulók iskolai rajztanárait meghívjuk a rajzversenyre, ahol titkos szavazással vesznek részt a kódszámozott 
versenymunkák értékelésben. A kategóriánkénti első 3 helyezett jutalomban részesül.   Papp Erzsébet tanárnő, szervező 

 



Nevezési lap Veszprém Főegyházmegyei Rajzversenyre 

A verseny időpontja: 2015. november 14. szombat, 9:00 óra, 
helye: Padányi Katolikus Iskola, Veszprém 

A nevezést küldő iskola / plébánia fejbélyegzője: 

E-MAIL CÍM A VISSZAJELZÉSHEZ: @ 

Kérjük, olvashatóan – NAGY NYOMTATOTT BETŰKKEL – tollal töltsék ki! 

 Versenyző tanuló neve Felkészítő rajztanára 

5-6. évf.:  
 

7-8. évf.:  
 

9-12. évf.:  
 

 

1) Beküldési határidő: 2015. október 30. péntek, 13:00 óra. 

2) Beküldés címzettje az iskolán belül: Papp Erzsébet rajztanár 

3) Beküldés módjai: 

a) faxon: +36-88-410-255 

b) postai úton: Padányi Katolikus Iskola, 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6. 

c) személyesen: az iskolában 

d) e-mail: a kitöltött Nevezési lap beszkennelt képét csatolmányként az 
iskola@padanyi.sulinet.hu címre 

4) FIGYELEM: a részvétel nevezési díjas, 500,-Ft/tanuló, amit a verseny napján 
belépéskor lehet megfizetni, készpénzben! 

5) A Padányi Katolikus Iskola telefonszáma: +36-88-420-011, honlapja: 
www.padanyi.uni-pannon.hu 

……………………………….,………… 2015. október ...... nap. 

 ................................................ 
 a nevezésért felelős szaktanár / plébános olvasható aláírása és neve nyomtatott betűkkel 

 
 

mailto:iskola@padanyi.sulinet.hu

