
 

 

 

 

Az Audi Hungária Független Szakszervezet rajz pályázati felhívása “Mit jelent nekem a szakszervezet?” címmel 
 

A pályázat részletei: 
Szeretsz rajzolni? Néha azon kapod magad, hogy a papír szélére rajzolgatsz? 
Szüleidtől, ismerőseidtől hallottál már az Audi Hungária Független Szakszervezetről? Ha igen, akkor villantsd meg nekünk 
tehetséged, alkotói képességed és egy általad kreált műben mutasd meg nekünk, hogy mit jelent neked az, hogy 
szakszervezet! 
Természetesen megkérheted szüleidet, ismerőseidet, hogy segítsenek neked ötletelni, így már egy igazi kis csapatmunka 
keretein belül tudjátok papírra varázsolni az általatok ki talált művet!  ( lehet ez akár egy konkrét élményed is az Audi 
Hungária Független Szakszervezet- tel kapcsolatban, pl.: majális, horgászverseny stb.), a feltételünk csak annyi, hogy a 
műveken szerepeljen az AHFSZ logó vagy az AHFSZ felirat valamilyen formában! 
 

A rajzpályázatra a jelentkezők küldhetnek A4-es formátumú rajzokat és festményeket, de akár grafikákat is beszkennelt 
formában emailen vagy személyesen egy lezárt borítékban bármely szakszervezeti irodánkban ( G1 vagy G70 )! 
 

A beérkezett munkákat közönségszavazásra bocsájtjuk és a legnépszerűbb, legtöbb szavazatot kapó rajzok nyerik az adott 
korcsoport versenyét.  
Az alkotásokra az Audi Hungária Független Szakszervezet Facebook oldalán lehet majd szavazni. 
 

Kérünk Titeket, hogy a beküldött pályázat mellett tüntessétek fel pontos neveteket, életkorotokat és egy olyan működő 
email címet , amin a későbbiekben értesíteni tudunk majd a rajzpályázat végkimeneteléről! 
 
A résztvevők két kategóriában jelentkezhetnek: 
Gyermek ( 0 – 10 éves korig) 
Ifjúsági ( 11 - 16 éves korig) 
 

A rajzpályázat menetrendje: 
Beküldési határidő: 2018. május 21. 10 óra   
A szavazás indítása: 2018. május 24. 
A szavazás lezárása: 2018. május 29. 
Eredményhirdetés: 2018. május 30. 
 

Díjak: 
Gyermek és ifjúsági kategóriában egyaránt: 
1. helyezés: 25.000 Ft értékben vásárlási utalvány 
2. helyezés: 15.000 Ft értékben vásárlási utalvány 
3. helyezés: 10.000 Ft értékben vásárlási utalvány 
 

Különdíj is lesz, amit az AHFSZ elnöksége fog odaítélni és ami egyben majd a 2019-es kártyanaptárunkon is szerepelni fog! 
Minden helyezett AHFSZ ajándékcsomagban is részesül! 
 

Nyerteseket a rajzpályázatra beküldött mű mellett feltűntetett email címükön fogjuk értesíteni! 
 

Pályázat benyújtása: 
A műveket 2018.április 30-tól a tibor.szimacsek@audi.hu címre várjuk „PDF” vagy „JPG” 
formátumban maximum 5 MB méretben vagy személyesen egy lezárt borítékban bármely 
szakszervezeti irodánkban ( G1 vagy G70 )!  
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