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Plakátpályázati felhívás 

 

A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum plakátpályázatot hirdet kőbányai 

általános iskolák számára. 

A plakátpályázatra az alábbi műveket várjuk 

 

Pályázat témája 

„Függőségek környezetünkben.” 

A pályaművek bármilyen technikával szabadon elkészíthetőek. 

Minimum méret: A/3 nemzetközi papírméret, 297*420 milliméter vagy 3508*4961 

pixel nagyságban (elektronikus formában JPG formátumban várjuk). 

A pályaművek elkészítésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhetnek további 

tájékoztatást: 

Török Tamás 

tamas.torok@cikkegyesulet,hu 

+36 30 561 1323 

Kik jelentkezhetnek? 

A pályázatra Kőbányán működő 7., 8. évfolyamos általános iskolák osztályainak 

jelentkezését várjuk. (osztályfőnök vagy szaktanár) 

Fontos tudnivalók: osztályonként egy pályamű adható be. 

Beküldési határidő: 2017. március 20. 

 

A pályaműveket az alábbi postai/személyes vagy elektronikus címre várjuk (Szabadon 

választható): 

Postai vagy személyes beküldés esetén: 

1108 Budapest, Mádi utca 173. (Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda) 

Elektronikus beküldés esetén: 

tamas.torok@cikkegyesulet.hu 

 

A pályaműveket kérjük, jelentkezési lappal együtt a pályamű nevének megjelölésével 

elküldeni! 
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A legjobban teljesítő osztály 2 napos tanulmányi kiránduláson vesz részt. 

 (Dunakanyar - tervezett időpont 2017. április második fele). 

A második legjobban teljesítő osztály a Kelet-Pesti Tankerületi Igazgatóság 

felajánlásával kulturális rendezvényen vesz részt. 

 

Eredményhirdetés: 2017. április első hete. (A nyerteseket külön értesíteni fogjuk!) 

 

Témával kapcsolatos intézménylátogatási lehetőség az Emberbarát Alapítvány 

Rehabilitációs Intézetében (1103 Budapest, X. kerület Cserkesz utca 7-9.) 

Előzetes időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségen: 

kobanya.kef@gmail.com 

A témával kapcsolatos prevenciós felkészítés/ foglalkozás kérhető a pályázni kívánó 

osztály számára a kerületi Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó - prevenciós szakembertől. 

Koós Judit r. őrnagy: + 36 70 396 2003, e-mail: kovacsnekj@budapest.police.hu 

 

A plakátpályázatról bővebb információ: 

radar.cikkegyesulet.hu 

 

 

Pályázat támogatói: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

NRSZH/SZGYF 

Budapest Főváros, X. kerületi Önkormányzat 

Kelet-Pesti Tankerületi Igazgatóság 

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
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Plakátpályázat jelentkezési lap 

 

A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum plakátpályázatot hirdet kőbányai 

általános iskolák 7., 8. osztályai számára „Függőségek környezetünkben” témában. Az alábbi 

jelentkezési lap leadásával a pályázó csapat részt vesz a pályázaton. A jelentkezési lapot a 

pályaművel együtt 2017. március 20-ig kell elküldeni a felhívásban megadott elérhetőségek 

valamelyikére. 

 

Pályamű címe: ......................................................................................... 

 

Pályázó adatai 

Iskola neve: .............................................................................................. 

Évfolyam, osztály: .................................................................................... 

Csapatnév: ............................................................................................... 

 

Kapcsolattartó elérhetőségei 

Osztályfőnök, Szaktanár neve: ................................................................ 

Telefonszám/E-mail cím:  ........................................................................ 

 

A jelentkezési lap elküldésével a pályázó csapat elfogadja, hogy a Kőbányai Kábítószerügyi 

Egyeztető Forum a beérkezett pályaműveket a továbbiakban sajátjaként kezeli és 

publikációiban felhasználhatja, valamint saját és a KEF Fórum tagjainak honlapján 

közzéteheti. 

 

 

Kelt:...................................   ............................................  

 Kapcsolattartó 

 

 


