
 
 

 
 

„ŠKODA RAJZPÁLYÁZAT 
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA” 

Módosítás időpontja 2017.03.07. 
 

Fontos, hogy a gyermekek már kiskoruktól kezdve tanítva legyenek arra, hogy ne 
féljenek megmutatni miben tehetségesek. Legyenek aktívak, vegyenek részt minél több 
versenyen, közösségi megmozduláson, hogy céltudatos felnőtteké váljanak. Mi a Brill 
Kft.-nél támogatunk minden olyan mozgalmat, amely ezt elősegíti és e gondolattól 
vezérelve rajzpályázatot hirdetünk „Büszkék vagyunk Rád!” címmel, általános iskolások 
részére. 
 
Szeretsz utazni a családdal? Mutasd meg nekünk milyennek képzeled el a jövő családi 
autóját! Tágas? Alhatsz benne? Esetleg teljesen futurisztikus a belső világa? Engedd 
képzeleted szabadjára és merj rajzolni! 
Választhatsz bármilyen technikát, rajzolhatsz ceruzával, filctollal, zsírkrétával vagy akár 
festhetsz is A/4-es méretben. A rajzpályázatokat az olvashatóan kitöltött nevezési lap 
csatolásával együtt kérjük beküldeni, amin szerepelnie kell, hogy mikor születtél, a 
szüleid e-mail címe, postacíme valamint a telefonszámotok is. A beérkezett műveket, 
előszűrés után, Facebook oldalunkra / https://www.facebook.com/skodakecskemet / is 
feltesszük, itt lehet majd szavazni „LIKE”-olni az alkotásokra. Az a rajz lesz a nyertes, 
amelyikre a legtöbben szavaznak vagyis a legtöbben LIKE-olják! Ne feledd az oldal 
megosztásával több szavazatot érhetsz el! 
 
A pályázatot két korosztályban hirdetjük meg általános iskolások részére:  
 
I. kategória: 6-10 éves gyermekek  
II. kategória: 11-14 évesek gyermekek  
 
I. kategória díjai:  

1. díj: családi belépő a kecskeméti Planetáriumba és egy hétvége az új ŠKODA 
Octavia Combi modellel. 

2. díj: Értékes jutalomkönyv a ŠKODA történetéről és a Brill Kft. ajándékcsomagja  
 
II. kategória díjai:  

1. díj: családi belépő a kecskeméti Planetáriumba és egy hétvége az új ŠKODA 
Octavia Combi modellel. 

2. díj: Értékes jutalomkönyv a ŠKODA történetéről és a Brill Kft. ajándékcsomagja  
 
Brill különdíj:  

táblagép 
 
Azokat, akik személyesen behozzák pályamunkájukat szalonunkba ŠKODA 
ajándéktárggyal jutalmazzuk, továbbá rajzukat kiállítjuk kereskedésünkben! 
 
A pályaműveket az alábbi email vagy postacímre kérjük küldeni: 
skoda@brillkft.hu 
Brill Kft., H-6000 Kecskemét, Halasi út 32. 



 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Büszkék vagyunk Rád!” rajzpályázat. Egy gyermek csak 1 
rajzzal pályázhat! 
 
A pályázat beérkezési határidejét közkívánatra módosítottuk! 
 

Új beérkezési határidő: 2017.04.10. 21:00 
 
Közönségszavazás a Facebook-on: 2017.04.12.- 2017.05.01. 21:00 közötti időszak. 
Eredményhirdetés időpontja: 2017.05.04. 
 
Ünnepélyes díjátadó: Brill Kft., 6000 Kecskemét, Halasi út 32., 2017.05.06. 
 
A díjátadás pontos helyszínéről és időpontjáról a díjazott pályamunkát beküldő 
gyermekeket a megadott címen és telefonszámon értesítjük. Az érvényes pályázat 
feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése. 
Nevezési díj nincs! A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus 
elfogadását jelenti. A pályázat beadásával a pályázó lemond a pályamunkával 
kapcsolatos jogairól és eláll minden további követeléstől a pályamunkájával 
kapcsolatban. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek 
megváltoztatására. Változásokról köteles értesíteni a pályázókat. 
 
 
További információ:  
 
Tel.: 76/503-080 
Mail.: skoda@brillkft.hu 
 
 
 
Üdvözlettel:  
Brill Kft. 
 


