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„Jót enni jó – jót tenni jó”  

Rajzverseny p{ly{zati kiír{s  

 
 

Mi az Élelmiszerbankn{l azon munk{lkodunk, hogy a minden ember t{nyérj{ra minél több 

finom falat kerüljön. Most rajzversenyre hívunk Titeket, hogy rajzaitokat megoszthassuk 

azokkal, akik segítenek nekünk a t{nyérokat megtölteni! 

 

Bemutatkozunk, hogy jobban megismerjétek munk{nkat, egy kis ihletet kapjatok rajzaitokhoz: 

 

Vannak olyan élelmiszeripari v{llalatok (élelmiszergy{rak és -kereskedők), akik ingyen felaj{nlott 

élelmiszerekkel segítik azokat az embereket, akik h{tr{nyos körülményeik miatt nehezen jutnak a 

mindennapokban finom, egészséges, v{ltozatos élelmiszerekhez. A Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület ezektől a cégektől gyűjti össze a felaj{nlott élelmiszereket, és eljuttatja oda, ahol a 

gyerekeknek, csal{doknak, idős embereknek szükségük van r{. Évről-évere segítünk, hogy a 

gyerekek vid{man, finom ételekkel tudj{k együtt ünnepelni a gyermeknapot. Minden ősszel egy 

hosszú, élelmiszerekkel megrakodott teherautó-konvoj halad {t Budapest forgalmas utc{in, hogy 

az ott élő emberek is l{ss{k, milyen sok ételre van szüksége a r{szorulóknak. Kar{csony előtt nagy 

{ruh{zakban az ott bev{s{roló mag{nemberektől is gyűjtünk élelmiszereket, a szegényebb 

csal{dok is ünnepi asztalt tudjanak körülülni. 

 

Kérjük, hogy rajzoljatok vagy fessetek az Élelmiszerbankról, az élelmiszeradom{nyoz{sról, 

vagy ha ahhoz van kedvetek, b{rmilyen jó élményetekről, ami az étkezéshez, élelmiszerekhez 

fűződik! A legjobban sikerült képek készítőit egy-egy aj{ndékcsomaggal jutalmazzuk. 

 

Nevezni szabadon v{lasztott technik{val készített, A4 méretű képpel (pl. vízfesték, tempera, 

zsírkréta, színes ceruza) lehet, h{rom kategóri{ban: 

- 10 év alatti gyermekek 

- 11-14 év gyermekek 

- fogyatékkal élők, koroszt{lytól függetlenül 

 

A p{lyamunk{kat eredeti péld{nyban kérjük beküldeni, egy p{ly{zó legfeljebb 5 rajzzal p{ly{zhat. 

Az alkot{sok mellett egy külön papíron a következőket kérjük feltüntetni: kép(ek) címe (ha van, 

nem kötelező), az alkotó neve, életkora, beküldő szervezet neve, p{ly{zati kategória. 

 

Beküldési hat{ridő: 2011. szeptember 19. 

Címünk: Magyar Élelmiszerbank Egyesület, 1151 Budapest, Visonta u. 1. 

 

A nyerteseket 2011. október végéig értesítjük, p{lyaműveiket honlapunkon közzétesszük. 
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Az Élelmiszerbank az alkot{sokat saj{t tevékenysége sor{n kív{nja felhaszn{lni, elsősorban 

kommunik{ciós céllal, közvetve vagy közvetlenül, de kiz{rólag az Egyesület alaptevékenységének 

– az élelmiszeradom{nyok gyűjtésének és szétoszt{s{nak – céljait szolg{lva.  

 

Az alkot{s benyújt{s{val a p{ly{zó (kiskorú esetén annak törvényes képviselője) és a p{ly{zatot 

benyújtó szervezet egyar{nt - hozz{j{rul, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület megszerzi a 

képre vonatkozóan, a hat{lyos jogszab{lyok szerinti teljes körű, korl{tlan, valamennyi 

felhaszn{l{si jogra kiterjedő felhaszn{l{si és hasznosít{si jog{t. Ennek alapj{n a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesület a díjazott alkot{ssal szabadon rendelkezhet, azt b{rmikor, időbeni és 

területi korl{t nélkül, külföldön és belföldön b{rmilyen kiadv{nyban – beleértve az ut{nnyom{st is 

– és egyéb promóciós eszközként, b{rmilyen form{ban felhaszn{lhatja, sokszorosíthatja, 

terjesztheti és eredetben ki{llíthatja. A p{ly{zó és a beküldő szervezet hozz{j{rul ahhoz, hogy a 

kiadv{nyokban, promóciós eszközökön a p{ly{zó neve, életkora, a beküldő intézmény neve, és a 

nevezési kategória közzétételre kerül. Az eredeti p{lyaműveket sajnos nem {ll módunkban 

visszaadni. 

 

 

Sok szeretettel v{rjuk a Te p{lyaművedet is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rajzverseny t{mogatója a  


