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Vegyél részt a Gyulai Várfürdő rajzpályázatán! 

 

1. Találd ki, rajzold le, hogyan képzeled el a Gyulai Várfürdő 

SZUPER, ÚJ GYEREK VÍZIPARADICSOMÁT! 

 

2. Szüleid segítségével fotózd le az elkészült alkotást! 

 

A rajzról készült képet küldd be a rajzpalyazat@varfurdo.hu e-mail 

címre a szükséges információkkal együtt, 2021. március 15-ig! 

Beküldendő a pályamű mellett a szülő által kitöltött nyilatkozat, mellyel elfogadjátok a 

részletes játékszabályzatot és adatvédelmi tájékoztatót, ezek elérhetők: a 

https://varfurdo.hu/rajzpalyazat-h316 oldalon. 

 

3. Kövesd a Facebook oldalunkat, hogy március 24-én elsők 

között értesülj a nyertesekről! 

 

4. A nyertesek díjai kategóriánként a következők: 

1. helyezett: családi belépő a Gyulai Várfürdőbe, az AquaPalotába (5 fő 

részére), illetve 1 db Várfürdő ajándékcsomag 

2. helyezett: családi belépő a Gyulai Várfürdőbe és az AquaPalotába (5 fő 

részére) 

3. helyezett: családi belépő a Gyulai Várfürdőbe (5 fő részére)  

 

5. Életkorotok szerint 3 kategóriában pályázhattok: óvodás, alsó 

tagozatos általános iskolás és felső tagozatos általános iskolás.  

  

https://varfurdo.hu/rajzpalyazat-h316
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Részletes játékszabályzat! 

A Gyulai Várfürdő Kft. rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás gyermekek részére. A 

pályázatra egyéni jelentkezéseket várunk. Pályázni lehet A/4-es alkotásokkal, melyek bármilyen 

technikával elkészíthetők (ceruza/festék/zsírkréta stb.). A rajzok témája a hamarosan megújításra 

kerülő gyermek víziparadicsom. 

„Álmodjátok meg a Gyulai Várfürdő SZUPER, ÚJ VÍZIPARADICSOMÁT! Ha szerencsétek van, az 

átadás után az egész családdal ki is próbálhatjátok!” 

Nevezni az elkészült alkotásokról készült, jó minőségű, jól látható fényképpel lehet, melyeket a 

rajzpalyazat@varfurdo.hu e-mail címre várunk. A nevezéshez az alábbi adatokat szükséges megadni: 

pályázó neve, óvodai/iskola évfolyama, és a szülő/gondviselő neve, személyigazolvány száma, e-mail 

címe. A rajzon is feltétlenül szükséges feltüntetni a gyerek nevét és évfolyamát a beazonosíthatóság 

miatt. Nevezni, alkotást leadni csak e-mailben lehet. A pályamű mellett beküldendő a 

szülő/gondviselő által kitöltött nyilatkozat is, amellyel elfogadják a játékszabályzatot és 

adatvédelmi tájékoztatót. A szabályzat és a tájékoztató elérhető a 

https://varfurdo.hu/rajzpalyazat-h316 oldalon. A szabályosan kitöltött és aláírt nyilatkozat 

beküldése nélkül a pályázat érvénytelen. 

Az egyéni elbírálás jogát fenntartjuk, a kiírás témájának nem megfelelő, illetve a fotó alapján nem 

egyértelműen beazonosítható pályaműveket nem tudjuk értékelni. 

A pályázat időtartama: 2021. február 19.  – 2021. március 15. között.  

A nevezésként beküldött e-mailek beérkezési határideje: 2021. március 15. 24:00. 

 

3 korosztályban lehet nevezni: 

a. óvoda 

b. általános iskola alsó tagozat  

c. általános iskola felső tagozat 

 
Díjazás: Korosztályonként 3 - 3 helyezett kerül kiválasztásra, a díjak a következők: 

Mindhárom kategóriában 

1. helyezett: családi belépő a Gyulai Várfürdőbe, az AquaPalotába (5 fő részére) illetve 1 db 

Várfürdő ajándékcsomag 

2. helyezett: családi belépő a Gyulai Várfürdőbe és az AquaPalotába (5 fő részére) 

3. helyezett: családi belépő a Gyulai Várfürdőbe (5 fő részére)  

 

A beérkezett rajzokat a Gyulai Várfürdő vezetőiből és munkatársaiból álló zsűri értékeli. A pályázók a 

zsűri pártatlanságában megbíznak és döntésüket elfogadják. A zsűri döntése végleges, az ellen 

fellebbezési lehetőséggel nem lehet élni. Az értékelésben csak a 2021. március 15. 24:00 óráig e-

mailben beérkezett pályamunkák vesznek részt. Az eredményről 2021. március 24-én értesítjük a 

nyerteseket e-mailben, illetve közzétesszük online felületeinken. A díjazottak nevei és műveik az 

eredményhirdetés után megtekinthetőek lesznek a Várfürdő honlapján (www.varfurdo.hu), 

https://varfurdo.hu/rajzpalyazat-h316
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közösségi oldalain (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter), valamint közzétesszük kihirdetésre a 

sajtópartnereinken keresztül. 

 

A Gyulai Várfürdő Kft. dolgozóinak és közvetlen hozzátartozóinak gyermekei a pályázaton díjazásban 

nem részesülhetnek, azonban rajzaikat ők is beküldhetik.  
 

Esetleges kérdések, illetve a díjak átvételének egyeztetése a rajzpalyazat@varfurdo.hu e-mail címen 

történik. 


