
Ki nem hagynánk! 

Gyereknap az óvodában 

 

Fotópályázat külhoni óvodáknak és óvodai csoportoknak 

Pályázati kiírás és részvételi szabályzat 

 

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program pályázatot hirdet külhoni magyar óvodák és magyar 

tanítási nyelvű csoportok részére. A pályázat célja, hogy bemutassuk, hogyan telik az óvodában a 

gyereknap. Része-e ez a nap az óvodai életnek? Vannak-e olyan játékok, amelyeket csak a gyereknap 

idején játszanak? Beszélgetnek-e a gyerekekkel, hogy mi e nap üzenete? 

 

Hogyan lehet pályázni? 

1. Készítsenek fotót a gyerekekről a gyereknapon, valamilyen arra a napra jellemző szituációban. 

Ez lehet bármi, közös játék, közös tánc, készülődés az ünnepre, az óvoda feldíszítése.... 

Kiemelten értékeljük a nem beállított, dokumentum jellegű pillanatokat, valamint a jó 

minőségű felvételeket. 

2. Küldjék be a kiválasztott legjobb fotót a megadott e-mailcímre! 

Ki pályázhat? 

Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna területén működő, külhoni magyar 

óvodák és külhoni magyar tannyelvű óvodai csoportok. 

Nyeremények 

A szakmai zsűri az első három legjobban sikerült fotót készítő csoportot nyereménnyel jutalmazza. 

A szakmai díjakon túl közönségdíjat is kiosztunk. 

Pályázati feltételek 

Óvodánként és/vagy csoportonként maximum egy pályázatot fogadunk el, egy pályázatra max. 3 kép 

küldhető. 

A pályázatok felkerülnek a kiíró Facebook-oldalára. A jelentkező pályázata benyújtásával tudomásul 

veszi, hogy a beküldött pályaműveket a kiíró szabadon felhasználhatja a programok népszerűsítésére 

szolgáló felületeken (Facebook, kapcsolódó weboldal, nyomtatott kiadványok, kiállítás stb.)  

A pályázatokat a kapcsolat@ovodaprogram.eu e-mail címre kell beküldeni 

Csak a hiánytalanul beküldött és a feltételeknek megfelelő pályázatokat értékeljük. 

 

A pályázatnak maradéktalanul tartalmaznia kell a következőket:  

• DIGITÁLISAN kitöltött jelentkezési lap – Word formátumban kérjük beküldeni! 

• Kitöltött, aláírt képviselői nyilatkozat, szkennelve vagy lefotózva, pdf vagy jpg formátumban 

kérjük beküldeni! 

mailto:kapcsolat@ovodaprogram.eu


• 1-3 db fotó (jpg, jpeg, png formátum) Ennél több fotó beküldése esetén kiíró fenntartja a jogot, 

hogy válasszon. 

A zsűri tagjai  

• a szervező képviselője 

• egy óvodapedagógus 

• egy fotóművész 

A pályázatok beküldési határideje:  

2022. június 10. 12:00  

A közönségszavazás időpontja: 2022. június 15- június 30. 12:00 

Eredményhirdetés: 2022. július 1. 

A 2022 június 10. 12:00 óra után beérkező pályázatokat nem fogadjuk el! 

 


