
 

 

 

„Mohács 500” rajzpályázat 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság gyermekrajzpályázatot hirdet 

a mohácsi csata 500. évfordulójára történő felkészülés alkalmából. 

Várjuk mohácsi és Mohács környéki alsó és felső tagozatos iskolás gyerekek alkotásait az alábbi témakörökben: 

 Mohács történelme: a település, vagy környékének valamilyen történelmi eseményének ábrázolása 

 Mohács és környékének természeti értékei: a Duna-Dráva Nemzeti Park területeinek, védett állatok, növények 
ábrázolása 

 Mohács néprajza: népszokások, hagyományok, viseletek megjelenítése  

A beküldendő pályamunkák: 

 mérete: max. A/4-es lapméret 

 technikája: ceruzarajz, festék, zsírkréta, pasztell, kollázs 

Beküldés: a képek személyesen leadhatóak a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen minden nap 9. és 17 óra között, 
valamint a Mohácsi Tourinform irodában (Mohács, Széchenyi tér 1.), 
illetve elektronikus úton a zsolt.varga@ddnp.hu, vagy mohacsiemlekhely@gmail.com e-mail címre. Az e-mailen 
küldött képeket jpg képként, szkennelve, minimum 1024x768, maximum 2000x3000 px felbontásban várjuk. 

A beadás határideje: 2022. MÁJUS 6., péntek 

A díjazás a három meghirdetett témakörben, és két korcsoportban történik: 

 1-4. osztály 

 5-8. osztály 

A beadott pályamunkákat kísérő e-mailben kérjük feltüntetni, illetve a személyesen leadott rajzoknál a lap 
hátuljára olvashatóan írva: 

 a pályázó nevét, hányadik osztályos 

 szülő nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím) 

 a beküldendő pályamunka címét 

A díjazott és kiállításra kerülő munkák alkotóit e-mailben kiértesítjük! 

JUTALMAK: A beérkezett művek közül zsűri választja ki kategóriánként az első három-három díjazottat. 
A jutalmak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság értékes ajándékcsomagjai. 

A nyertesek díjazása az Emlékhelyek Napján, 2022. május 14-én 10 órakor lesz a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. 

Sok sikert kívánnak az alkotó munkához a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai! 

További információ: Varga Zsolt, tel.: 30/377-3408, E-mail: zsolt.varga@ddnp.hu 

Adatvédelem: A részletes adatvédelmi tájékoztatót kérjük, olvassa el a www.ddnp.hu/adatvedelem menüpont alatt. Tájékoztatjuk kedves pályázóinkat, hogy 
a személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) kizárólag a pályázat időtartama alatt tároljuk és a díjkiosztó ünnepséget követően az adatok 
megsemmisítésre kerülnek. Az adatok megadásával Ön kijelenti, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban szereplő információkat megismerte, tartalmukkal 
egyetért és elfogadja a felhasználási feltételeket. 
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