
KÖZÉPPONTBAN A KÖZÉPKOR 5.0 – ÁSÓTÓL A VITRINIG  

KÉPREGÉNYPÁLYÁZAT  
  

A pályázat menete  
  

  

I. Jelentkezési szakasz: 2021. február 8. – április 30. 16:00 óráig  
  

A pályázati anyagot az online űrlap kitöltésével elektronikusan (a képregényt befotózva 

vagy beszkennelve) kérjük beküldeni.  Az űrlap az alábbi linken található: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBKW8VAmrlxV-

GZoi_Kb62zChkLuCyBdaFGpxIh0GCb6rw6w/viewform 

  

A pályázat benyújtása az online űrlap kitöltésével, a nyilatkozatok elfogadásával, az online 

űrlap és a pályázati anyag beküldésével válik érvényessé.  
  
   

II. Bírálati szakasz: 2021. május 3-tól május 17-ig  
  

a) A szakmai zsűri dönt a korcsoportok nyertes pályázatairól  
  

b) a BTM Vármúzeum Facebook-oldalán közönségszavazás dönt a közönségdíjas 

pályázatról  
  

A beérkezett pályaművek a BTM Vármúzeum Facebook-oldalán egy fényképalbumba kerülnek 

feltöltésre. A fényképalbum 2021. május 3-tól tekinthető meg. Szavazni a pályaművekre 

„like”-kal lehet, minden szavazó egyszer és egy képregényre tud szavazni. A közönségszavazás 

2021. május 17-én zárul. A legtöbb like-ot kapott képregény nyeri a közönségdíjat.  
  

A szavazás menete: Válaszd ki a fotót! – Kattints a fotóra! – Nyomj LIKE-ot magára a fotóra   
  
  

III. Eredményhirdetés: 2021. május 18.  
  

Az eredményhirdetéskor a nyertesekkel e-mailen vesszük fel a kapcsolatot.  
  

Nyeremények:   
  

3-4. osztály:  

I. helyezett: részvétel a BTM egyik választott nyári táborában  

II. helyezett: exkluzív családi workshop (max. 8 fő részére)  

III. helyezett: családi belépő a BTM tagintézményeibe (1 évig érvényes)  
  

5-6. osztály:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBKW8VAmrlxV-GZoi_Kb62zChkLuCyBdaFGpxIh0GCb6rw6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBKW8VAmrlxV-GZoi_Kb62zChkLuCyBdaFGpxIh0GCb6rw6w/viewform


I. helyezett: részvétel a BTM egyik választott nyári táborában  

II. helyezett: exkluzív családi workshop (max. 8 fő részére)  

III. helyezett: családi belépő a BTM tagintézményeibe (1 évig érvényes)  
  

7-8. osztály:  

I. helyezett: éjszakai nyomozás a múzeumban 10 fő részére  

II. helyezett: exkluzív baráti workshop 10 fő részére  

III. helyezett: családi belépő a BTM tagintézményeibe (1 évig érvényes)  
  

Közönségdíj:  

A beküldött munkákat feltöltjük Facebook-oldalunkra, ahol a közönségnek lehetősége nyílik 

szavazni a kedvenc alkotására. A legtöbb szavazatot kapott képregény alkotója egy exkluzív 

baráti programot nyer 10 fő számára a BTM Vármúzeumban.  
  

A beküldött munkákból kiállítást rendezünk a BTM Vármúzeumban kiállításmegnyitóval és 
külön programmal a Kormány döntésétől függő újranyitást követően.  
  
  
  
  
  
  

  

  


