
 
 

Meghívó 

A Hargita Megyei Művészeti Népiskola a VII. Székelyföld Napok alkalmával grafika – 

festészet valamint fafaragó versenyt hirdet. 

A versenyre jelentkezhetnek Hargita-, Kovászna- és Maros megyei Művészeti 

Népiskolában tanuló grafika – festészet és fafaragó szakos diákok.  

Grafika – festészet kategóriában a következő technikával készült alkotásokkal lehet részt venni a 

versenyen: 

 Rajz: ceruza, tus, pasztell, szén 

 Festmény: olaj, tempera, akril, akvarell, pasztell 

A bemutatott munkák értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

- Eredetiség 

- Művészi kifejezés 

- Színharmónia és kompozíció 

 

 Jelentkezési korhatár 12-40 év. 

 A munkákat kérjük beküldeni 2016 október 18-ig a Hargita Megyei Művészeti Népiskola 

székhelyére (Csíkszereda, Gál Sándor 9 szám, Hargita Megye) postán vagy személyesen. 

 

A munkák hátoldalára kérjük felírni: 

- Az alkotás címét; 

- Az alkotó nevét; 

- Melyik megyében működő Népiskola növendéke, melyik helységben tanul és az oktató nevét; 

 

Díjazás: 

I. Díj: 300 lejes vásárlási utalvány 

II. Díj: 200 lejes vásárlási utalvány 

III. Díj: 100 lejes vásárlási utalvány 

 



 

 

Fafaragás 

Egy olyan kisebb vagy közepes méretű munkával lehet jelentkezni a versenyre amely méltó 

képen tükrözi az alkotó tehetségét, tudását. 

A bemutatott munkák értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

- Az adott tájegységre jellemző motívumok megjelenítése a bemutatott alkotáson 

- A hagyományos székely fafaragáshoz való hűség 

- A motívumok eredetisége és elhelyezkedése a munkán 

 

 Jelentkezési korhatár 12-40 év. 

 A munkákat kérjük beküldeni 2016 október 18-ig a Hargita Megyei Művészeti 

Népiskola székhelyére (Csíkszereda, Gál Sándor 9 szám, Hargita Megye) postán 

vagy személyesen. 

 

A munkák hátoldalára kérjük felírni: 

- Az alkotó nevét; 

- Melyik megyében működő Népiskola növendéke, melyik helységben tanul és az oktató 

nevét; 

 

Díjazás: 

I. Díj: 300 lejes vásárlási utalvány 

II. Díj: 200 lejes vásárlási utalvány 

III. Díj: 100 lejes vásárlási utalvány 

 

Eredményhírdetés 2016. október 20-án. 

A díjazottakról értesítjük az résztvevő iskola vezetőségét. 

A munkákat visszajuttatjuk az adott iskolához. 

További információ igényelhető: 0266-310884 valamint a nepiskola@gmail.com  
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