
  
A VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG 

ÉS A 
PADÁNYI BIRÓ MÁRTON 

RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA 

VERSENYRE HÍVJA 
A FŐEGYHÁZMEGYE 

DIÁKJAIT! 

IDŐPONT: 2016. november 12. 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: 
88/420-011 – fax: 88/410-255. 

NEVEZÉS: a mellékelt nevezési lappal lehet, az abban leírtak szerint. A nevezést kizárólag a 
jelölt iskolája/plébániája szervezi! Nevezési díj egységesen 500,-Ft/fő, amit csak 
banki átutalással lehet megfizetni, erről tájékoztatás a nevezési lapon olvasható. 
Nevezési határidő: 2016. október 28. péntek 11:00 óra. 

 

FIGYELEM: ez a versenyfelhívás és a nevezési lap letölthető a www.padanyi.uni-pannon.hu honlapról! 

Veszprém Főegyházmegyei Rajzverseny 

A veszprémi Padányi Katolikus Iskola idén is meghirdeti hagyományos rajzversenyét a veszprémi általános és középiskolák, valamint a Veszprémi 
Főegyházmegye területén lévő (egyházi fenntartású) iskolák 5-12. évfolyamai számára. 

Kategóriák: I. kategória: 5-6. évfolyamos tanulók. II. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók. III. kategória: 9-12. évfolyamos tanulók. Nevezhet: 
maximum 2 tanuló/kategória/iskola vagy plébánia! 

Téma: egy ismert vers, versrészlet illusztrációja (Borián Tibor Sch. P. atya, volt igazgatónk emlékére). A versenyző diák próbálja meg 
visszaadni a vers mondanivalóját, hangulatát, vagy annak egy képi részletét, nem kell az egész történetet ábrázolni. A diákok helyben 
kapják meg a verset, amelyről a megadott idő alatt készítenek grafikát vagy festményt. A tanárok zsűrije a versenyző képzeletét, a mű 
hangulatát és a rajzi minőséget fogja értékelni. Az I. kategóriában a feladat színes ábrázolás festéssel. A II. kategóriában színes technikát 
használhatnak a versenyzők. A III. kategóriában monokróm grafikai technikát használhatnak a diákok.  

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. 

Technikai tudnivalók: mindhárom kategóriában A3 méretben dolgoznak. I. kat.: Színes ábrázolás: tempera, vagy vízfesték (akvarell), akril. Il. 
kat.: Színes ábrázolás: színes ceruza, pasztell, olajpasztell, zsírkréta, filctoll, vagy vegyes technika. III. kat.: Monokróm technikák: grafitceruza, szén, 
tus, toll. A versenyzőknek csak a rajzlapot, a rajztáblát és a vizes edényt biztosítjuk. 

 

Papp Erzsébet tanárnő, szervező 

 


