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„JOG STORY 2” RAJZPÁLYÁZAT 
SZABÁLYZATA 

 
1. A pályázat célja 

A Pro Veritate Egyesület egy magyarországi alapítású és székhelyű szervezet, amelynek célja 

az ember és jog kapcsolatának erősítése, a jogi tudatosság növelése. Egyesületünk már 

gyermekkortól kezdve fontosnak tartja, hogy a jövő generációit a jogi tudatosságra, a tudatos 

életmódra nevelje, ennek érdekében második alkalommal is meghirdeti a „JOG STORY” 

Rajzpályázatot. 

 

Számodra mit jelent a jog? Mit gondolsz, hogy működik jól? Van esetleg egy jó Jog 

Storyd? Rajzold le! Küldd el nekünk rajzodat, amelynek témája a jog világához 

kapcsolódik! 

 

2. A pályázat meghirdetőjének adatai 

Neve: Pro Veritate Egyesület (PROVE) 

Székhelye és levelezési címe: 2243 Kóka, Felsőhegy 2369. 

Weboldala: www.proveritate.hu 

E-mail címe: jogstory@proveritate.hu 

A Jog Story weboldala: www.jogstory.proveritate.hu  

3. A részvétel feltételei 

A pályázaton részt vehet minden olyan 1-8. osztályos gyermek, aki a pályázat benyújtásakor 

legalább 6. életévét betöltötte, de 15. életévét nem töltötte be, és aki Magyarországon működő, 

a fenntartó személyére tekintet nélkül általános iskolába, középiskolába, illetve 

gyógypedagógiai vagy speciális fejlesztő iskolába jár. 

A pályázatot legkésőbb 2023. április 30-ig lehet benyújtani (postára adás legkésőbbi dátuma). 

A pályázatot a pályázó törvényes képviselője (szülő), illetve pedagógus (iskola) nyújthatja be. 

 

 



 

PRO VERITATE EGYESÜLET 
 

székhely: 2243 Kóka, Felsőhegy 2369. 
telefonszám: +36 30 887 5095 

e-mail: jogstory@proveritate.hu  
weboldal: www.jogstory.proveritate.hu/  

 

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket kérjük, hogy a jogstory@proveritate.hu email címre küldött 
üzenetben írják meg. 

 
 2 / 3 

 

4. A pályázat formai és tartalmi feltételei 

A pályázat bármilyen anyaggal vagy technikával (ceruza, toll, zsírkréta, vízfesték, tinta stb.) 

készülhet és A/4-es méretű, egyoldalas rajz alkotás lehet. Nem fogadható el egyéb alkotás 

(különösen fénykép, szobor, origami stb.). A pályázat további feltétele a Pályázati adatlap 

hiánytalan, olvasható kitöltése, valamint annak csatolása az eredeti alkotás mellé. Elektronikus 

formában leadott, valamint az alkotás másolatát tartalmazó pályázatot nem lehet elfogadni. 

Minden gyermek legfeljebb egy pályázatot küldhet be, ellenkező esetben a pályázó kizárja 

magát az elbírálásból. A rajzon nem tüntethető fel olyan adat (különösen név, iskola, osztály 

stb.), amelyből következtetni lehet a pályázó személyére. (Ez a kikötés nem vonatkozik az 

alkotás hátoldalára.) 

Más pályázaton benyújtott alkotás a „Jog Story” Rajzpályázatra nem küldhető be, illetve nem 

fogadható el. 

A pályázatokat kizárólag az alábbi postacímünkre lehet eljuttatni postai küldeményként zárt 

borítékban vagy csomagban. 

Pro Veritate Egyesület 

„Jog Story Rajzpályázat” 

Kóka, Felsőhegy 2369. 

2243 

Pályázni egyénileg, iskolai keretek között vagy a gyermek otthonában önállóan elkészített 

alkotással lehet. 

Több pályázó együttesen is benyújthatja pályázatát (pl. az iskola, egy osztály, egy csoport vagy 

szakkör közösen), de ilyen esetben különös gondot kell fordítani arra, hogy a Pályázati 

adatlapok minden gyermek vonatkozásában ki legyenek állítva, továbbá egyértelműen meg 

lehessen őket feleltetni az alkotással, ellenkező esetben egy vagy több pályázatot ki kell zárni 

az elbírálásból. 

5. Pályázatok értékelése 

A pályázatokat a PROVE Elnöksége által felállított és kijelölt bizottság, a Zsűri bírálja el 

előreláthatólag 2023. május 21-i határidővel. Az elbírálás során 3 kategóriában hirdet nyertest 
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(alsó tagozat, 1-4. osztályos kategória; felső tagozat, 5-8. osztályos kategória; gyógypedagógiai 

vagy speciális iskola, 1-8. osztályos kategória). A PROVE döntése alapján a Zsűri egyedi, 

illetve tematikus kategóriánként különdíjat, továbbá a közönségünk közönségdíjat is 

megítélhet. 

A résztvevők emléklapot kapnak, a díjazottak oklevelet kapnak és értékes ajándék(ok)ban 

részesülnek, továbbá a PROVE döntése alapján egyes helyezettek és különdíjasok is oklevelet 

és értékes ajándékokat kaphatnak. 

A Zsűri a hiányos, alkalmatlan, elkésett, vagy egyébként nem a szabályzattal összhangban 

benyújtott pályázatokat kizárhatja az értékelésből. 

A Zsűri személyi összetételét és döntését a törvényes képviselő/pedagógus a pályázat 

benyújtásával elfogadja, azt véglegesnek tekinti. A Zsűri döntése ellen fellebbezni nem lehet. 

A PROVE fenntartja a pályázat benyújtási és elbírálási határidő meghosszabbításának jogát, és 

mindkettő vonatkozásában kizárja a lerövidítés jogát. 

Az alkotásokat a PROVE a pályázati adatlapon meghatározott adatokkal a honlapján is 

(www.jogstory.proveritate.hu/) közzéteszi, és a Pályázati adatlapon megadott elérhetőségeken 

keresztül értesíti a nyerteseket. 

 

Sikeres pályázatot kívánunk! 

 

 

HAJRÁ SKACOK, HAJRÁ JOG! 

RAJZOLJ A JOG STORYHOZ! 


