
A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és 

Gimnázium Arany János Gimnázium Arany János   

11--4. Évfolyamos Általános Iskolája 4. Évfolyamos Általános Iskolája   

a St.Gotthard Spa&Wellnesa St.Gotthard Spa&Wellnes  élményfürdővel élményfürdővel  

közösen meghirdeti 

Utazás a jövőbe—Milyen lesz az életünk a Covid után? 

című rajzpályázatát Vas megyei általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára  

Olyan alkotásokat várunk, amelyek bemutatják, hogyan képzelik el a gyerekek életüket 

a Covid járvány után. Mi az, amiért a legjobban várják a járvány végét?  

A műveket A/4-es méretben várjuk, tetszőleges rajz, illetve festési technikával. 

 

A pályamű hátulján kérjük feltüntetni: a készítője nevét, életkorát, osztályát, az okta-

tási intézmény nevét, a felkészítő pedagógus nevét és e-mail címét 

A pályaművek mellé kérjük csatolni a tanuló és a felkészítő tanár 

nyilatkozatait is eredeti példányban, amelyek letölthetők intézmé-

nyünk weboldaláról. 

 

A pályázatok beküldése: 

Az alkotások postára adásának határideje: 2021. február 23. A borítékra 

kérjük ráírni: „Covid után!” – rajzpályázat 

 

Az alkotásokat évfolyamonként díjazzuk.Az alkotásokat évfolyamonként díjazzuk.  

Eredményhirdetés: 2021. március 5.Eredményhirdetés: 2021. március 5.  

  

A pályaműveket a következő címre várjuk:A pályaműveket a következő címre várjuk:  

Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1--4. Évfo-4. Évfo-

lyamos Általános Iskolája, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 2.lyamos Általános Iskolája, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 2.  

  

A zsűritagok értékelését követően a díjazott alkotásokat iskolánk Facebook olda-A zsűritagok értékelését követően a díjazott alkotásokat iskolánk Facebook olda-

lán illetve a thermalpark.hu oldalon tesszük közzé. A díjakat, ajándékcsomagokat lán illetve a thermalpark.hu oldalon tesszük közzé. A díjakat, ajándékcsomagokat 

pedig az érintett köznevelési intézmények titkárságára juttatjuk el postai úton.pedig az érintett köznevelési intézmények titkárságára juttatjuk el postai úton.  

TámogatóinkTámogatóink  

Elérhetőség:  

Arany János Általános Iskola     

Tel:06 30 3114780  

e-mail: titkarsag@sztg-

arany.sulinet.hu  

Díjak:  

1. helyezett: családi fürdőbelépő a 

szentgotthárdi Élményfürdőbe 

2. helyezett: dm ajándékcsomag 

3. helyezett : könyvjutalom 

A rajzpályázathoz kapcsolódó események és rendezvények nyilvánosak és sajtó nyilvánosak, a hatályos előírásoknak megfelelően 

kerülnek megrendezésre. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!  

 


