
A pályázat témakörei:
1. CSALÁDOM, BARÁTAIM, ISKOLÁM 2. TERMÉ-
SZET, ÉVSZAKOK 3. SZABADON VÁLASZTOTT

A pályázat elbírálása 3 korcsoportban 
külön-külön történik
3-6 évesek  
6-12 évesek  
13-18 évesek

Pályázati feltételek, tudni-
valók: A pályázaton A3-as 
és A4-es méretű rajzokkal, 
festményekkel lehet részt 
venni.
Kérjük, hogy a kitöltött 
pályázati űrlapot ragasz-
szák fel a képek hátoldalára, vagy az azon szereplő 
adatokat tüntessék fel ott. A pályázó automatiku-
san az életkorának megfelelő korcsoportban vesz 
részt. A pályázó beleegyezését adja, hogy az általa 
beküldött műalkotás a pályázatot kiírók tulajdonába 
kerül, melyet hazai és nemzetközi kiállításokon, 
fórumokon bemutathatnak, publikálhatnak. 
A pályázat ingyenes. A pályázati dokumentumok 
szabadon fénymásolhatók. 
A pályázatok nyerteseit 6 tagú nemzetközi bírálóbi-
zottság választja ki, melynek tagjait a két szervezet 
vezetői jelölik ki.
A pályázatról további információ kérhető e-mailben: 
Horváth Dezsőné: horvath.dezsone@peto.hu
Mátyásiné Kiss Ágnes: matyasine.kiss.agnes@peto.hu
Makk Ádám: makk.adam.konduktor@gmail.com

Nyeremények: Díjak: értékes rajz- és íróeszközök, 
művészeti képességet fejlesztő eszközök, játékok, 
be-lépőjegyek, értékes könyvek, műsoros CD, illet-
ve támogatók által felajánlott díjak....

Beküldési cím: Nemzetközi Pető Intézet, Hári Mária 
Regionális Forrásközpont, 
Tóth Beáta      
1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.   
Pályázatok elbírálása: 2013. 
április 10-18-ig

A nyertesek listája megte-
kinthető lesz 2013. április 
25-től a Pető Intézet Inter-
netes honlapján: 

www.peto.hu és  a  www.petoassociation.hu  hon-
lapon, valamint a tagszervezetek honlapjain.

A nyerteseket külön írásban is értesítik a szerve-
zők.

A nyeremények ünnepélyes kihirdetésére, átadá-
sára a Konduktív Nevelés 8. Világkonferenciáján, 
Münchenben (Németország) kerül sor 2013. októ-
ber 9. és 12. között, Magyarországon 2013. no-
vemberében a Tudomány Napján a Pető Intézetben.
(A nyertesek jutalmait akadályoztatás esetén vagy 
előzetes írásbeli kérelemre postai úton küldjük el.)
A pályázatra beérkezett művek egy része az ér-
deklődők számára kiállításokon, az interneten és 
nyomtatott formában is megtekinthető lesz. 

A  nemzetközi Pető intézet 
és A Pető társAság  

Meghirdeti IV. nemzetközi rajz- és festménypályázatát 
konduktív nevelésben részesülő vagy részesült gyermekek 
és fiatalok számára Beküldési határidő: 2013. április 1.

RAJZPÁLYÁZAT


