
,,Az én főterem, az én piacom,,
RAJZPÁIYÁZATI FELH íVÁs
Tát város á|ta|ános isko|ásai részére

E|ózmény:
Tát város e|fogadott |ntegrá|t Te|epü|ésfej|esztési stratégiájában (|TS) fontos szerepet játszik a város
zö|dfe|Ü|eteinek, parkjainak megújítása, kia|akítása, a közösség számára hasznos funkciókkaI va|ó
megtö|tése. Ennek érdekében pá|yázatot kíván benyújtani a ToP 2'1.2.16,,Zö|d város kia|akítása', című
kiírásra. A pá|yázat megaIapozására négy tér tervei készü|nek:

o Központirendezvénytér
o Tátika tér
o Rózsa utcai (római úti) park
o Mária tér

A tervezési program mega|apozása érdekében a város a nyár fo|yamán több fórumon is bemutatja az
ér|e|ődő e|képze|éseket. Ennek egyik e|ső |épéseként kérdezzük meg rajzos formában a terek fiata|
haszná|óit a következő témákban:

A pá|yázat témái Iehetnek:
o  Acsa|ádatéren
o Barátokka| a téren
o Táti búcsú
o Táti oünkösd
o Mit vennék a piacon?

Bármi|yen, városi térre|, játszótérre| és szabadtéri programma|, rendezvénnyeI kapcsoIatos pá|yaművet
várunk.

A rajzpályázat védnöke:
Turi Lajos, Tát Város poIgármestere

A részWevők köre:
A rajzpá|yázatban minden Táton é|ő vagy a táti á|ta|ános iskolában tanu|ó diák részt Vehet.

Technikai információk:
Pá|yázni A4-es méretben egyéni|eg készített a|kotásokka| |ehet. Műfaji megkötöttség nincs, a beadott
aIkotás az egyéni fantázia aIapján bármi|yen szabadon vá|asztott technikávaI készített rajz Iehet.

SZECH ENYI

MACYARORSZAG
KonuÁNyn



A benyújtás módja, határidők:

A benyújtási határidő: 2017. május 31. A pá|yaműveket a |||. Béla Á|ta|ános |sko|a rajztanára, Héd|né
Lukácsy ||ona gyűjti. A benyújtott pá|yaműre kérjiik, írják fe|:

,,Az én főterem, oz én piacom, rajzptilyózat
Benyújtó neve, életkoro, lokcíme, elérhetősége (telefon, e-maiI)

Egy pá|yázó maximum 3 pá|yaművet adhat be!

Értéke|és, díiazás

A pá|yaműveket június hónapban egy 5 fós zsűri értéke|i. Va|amennyi résztvevő em|ék|apban részesü|. A
pá|yázat első három he|yezettje tárgyjutalmat kap. A díjak átadására 2017. június 9-én kerü| sor. A
pá|yázat kiíroja fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott pá|yaművekből kiá||ítást rendezzen.

További információk:

Táti Közös önkormányzati HivataI
2534Tát' Kossuth L' u. 15.
polghivatal@tat.hu

r&,2oI7. május 11.

Turi Lajos
Tát Város po|gármestere
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