Hogyan lehetünk minél tovább egészségesek?
Országos Gyermekrajz Pályázat
a Semmelweis Egyetem 250. jubileuma alkalmából
a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
és az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság szervezésében

Pályázati felhívás:
Egészségesen élni hosszú távú befektetés: kiegyensúlyozott táplálkozással, megfelelő minőségű és
mennyiségű folyadékfogyasztással, rendszeres testmozgással, a higiénés szabályok betartásával,
minőségi szabadidő eltöltéssel, családi és baráti kapcsolataink megerősítésével, káros
szenvedélyektől való tartózkodással sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért.
Mindezért azonban nem felnőttként kell először tenni, hanem minél fiatalabb életkorban, ezért
hisszük azt, hogy minden olyan kezdeményezés, fórum, ahol gyerekekkel, fiatalokkal tudunk
együtt gondolkodni az egészségről, annak megőrzéséről, nélkülözhetetlen.
Ha Magyarországon jársz általános- vagy középiskolába és szeretsz rajzolni, rajzold le nekünk saját
tapasztalatodat vagy elképzelésedet arról, hogy mit teszel vagy mit tehetnél egészséged
megőrzéséért.
Ha van kedved, több – maximum 2 – rajzot is beküldhetsz.
Alkotásodat kétdimenziós technikával, álló vagy fekvő elrendezésű, A4-es vagy A3-as papírra
készítsd. Használhatsz zsírkrétát, ceruzát, pasztellt, filctollat, festéket.
A rajz hátuljára ne felejtsd el ráírni a nevedet és a rajz címét. A kitöltött, szülő által aláírt
pályázati adatlappal és 16 év alatti pályázó esetében a szülői hozzájáruló nyilatkozattal együtt
tedd be a rajzod vagy rajzaid egy nagy borítékba, amire írd rá: „SE 250”.
A 2018. május 25-én életbe lépett adatvédelmi szabályozás (GDPR) értelmében a 16. év alatti
pályázóknak a rajzok mellett a szülői hozzájáruló nyilatkozatot is be kell küldeniük.
Mellékletek nélkül beküldött pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni. A
mellékletek az etk.semmelweis.hu oldalról tölthetők le.
Pályázók köre:
Magyarországon élő, közoktatásban tanuló gyermekek. Nevezni csak a szülő vagy gondviselő
hozzájárulásával lehet.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen az alábbi címre várjuk:
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
1088 Budapest, Vas utca 17.
A borítékon feltétlenül legyen rajta: SE 250
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. szeptember 23., 24.00 óra
Eredményhirdetés: 2019. október 4.
A pályaműveket a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar által felállított zsűri egy
lépcsőben bírálja el, három korcsoportban: 1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam.
A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük. A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza.
A pályázat díjazása:
A legjobb 30 alkotás megjelenik a Semmelweis Egyetem 250. évfordulójára szervezett kiállításon,
ahová az alkotók meghívást kapnak. A kiállítás megnyitója és az eredményhirdetés a Semmelweis
Éjszakák programsorozat keretében az Egészségtudományi Karon lesz 2019. október 4-én, délután
15.00 órától, ahol izgalmas programok is várják a résztvevőket.
Korcsoportonként a legjobb három alkotás könyvutalványt nyer, illetve számos különdíj átadására
is sor kerül.
Bővebb információ:
Szabó Ágnes: agnes.szabo@se-etk.hu

