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ALBA Rajzpályázat  
 

Pályázati szabályzat 

 

 
A Rajzpályázat témái: 

- Kedvenc kosárlabdázóm 

- Kedvenc kézilabdázóm 

- A legemlékezetesebb kézilabdás élményem 

- Mit teszek azért, hogy egészséges legyek? 

- Leendő csarnokunk – ahogy én látom 

Korcsoportok:  6-9 év és 10-14 év 

 

Méret:   A/4-es rajz-, vagy kartonpapír 

 

Technika: Az alkotás bármilyen technikával készülhet (grafitceruza, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, 

pasztellkréta, vízfesték, akril festék, kollázs, illetve vegyes technika) 

 

Határidők: 
Beküldési határidő:  2020. április 06. (hétfő) 

Elbírálási határidő:  2020. április 10. (csütörtök) 

Eredményhirdetés:  várhatóan az elbírálástól számított 14 napon belül.  

 
Hozzájáruló nyilatkozat - pályázati adatlap: 
Minden beküldött alkotáshoz mellékelni szükséges a kitöltött Hozzájáruló nyilatkozatot, mely egyben 

a pályázati adatlap is.  

 

Postai úton történő beküldés: 
Az alkotásokat A/4-es borítékban a kitöltött hozzájáruló nyilatkozattal - pályázati adatlappal együtt a 

következő címre kérjük küldeni:  

Alba Regia SC Kft. Alba Regia Sportcsarnok, 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 19.  

 

Kapcsolattartó: Horváth Éva 

Ha kérdés merülne fel a pályázattal kapcsolatban, az alábbi e-mail címre várjuk a leveleket: 

horvathe@albafehervar.hu  

 

Személyesen történő beküldés:  

Az alkotásokat a kitöltött pályázati adatlappal együtt a következő címen kérjük személyesen átadni:  

Alba Regia Sportcsarnok – Sportiroda, 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 19. 
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A pályaművek értékelése: 

 

Az alkotásokat az Alba Fehérvár NBI-es férfi kosárlabda- és az Alba Fehérvár KC NBI-es női kézilabda-

csapatának játékosai fogják értékelni. 

 

Díjazás 

1.  

- Dedikált mez az Alba Fehérvár kosárlabda-csapatától, plusz családi belépő az Alba Fehérvár 

kosárlabda mérkőzésre 

- Dedikált mez az Alba Fehérvár KC női kézilabdázóitól, plusz családi belépő az Alba Fehérvár 

KC női kézilabda mérkőzésre 

 

2.  

- Dedikált póló az Alba Fehérvár KC női kézilabdázóitól 

- Dedikált póló az Alba Fehérvár kosárlabdázóitól 

 

3.  

- Családi belépő az Alba Fehérvár kosárlabda mérkőzésre 

- Családi belépő az Alba Fehérvár KC női kézilabda mérkőzésre 

 

Különdíj 

A PatikaPlus Gyógyszertárak által felajánlott hat mobiltelefon.  

Pályázatokat 2020. április 06-ig várjuk! 

A pályázatok csak pontosan kitöltött hozzájáruló nyilatkozattal – pályázati adatlappal együtt 

vehetnek részt az értékelésen! 

A nyertes pályázókat telefonon értesítjük. 

 

 

 


