
XVI. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. március 21-22.  

Rendező: Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola  

 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. 

 Telefon: 06-62-547-105, 06-62-547-106, fax: 06-62-547-108 

 E-mail: tig@tomorkenygimn.hu 

 Honlap: www.tomorkenygimn.hu 

 

A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő tanulók megismerése, plasztikai 

felkészültségük felmérése és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, 
minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és 

fejlesztés tapasztalatcseréje. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos forduló. 

 

Korcsoportok: 

I.  korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskola 12-13. évfolyamos, 

II. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskola érettségi utáni kétéves szakképzésének I/13. és II/14. 

évfolyamos tanulói. 

 

Versenyfeladatok:  
1. feladat: Portré mintázása élő modell után életnagyságban, agyagból.  

A rendező iskola biztosítja a technikai feltételeket, a versenyzők csak a saját mintázó eszközeiket hozzák 

magukkal. 

A feladat megoldására összesen 8 óra áll a versenyzők rendelkezésére. 

 

2. (Kreatív) feladat: A versenyzők azonos mennyiségű, a rendező által biztosított anyag (pl. agyag és egyéb 

mintázható anyagok, valamint természetes és mesterséges kiegészítő anyagok) felhasználásával egy 

meghatározott témára vagy fogalomra plasztikai megoldást készítenek. A témákat a feladat megkezdése előtt a 

versenybizottság elnöke adja meg. 

A feladat megoldására 4 óra áll rendelkezésre. 

 

A versenyzők díjazása: A versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültsége és plasztikai kifejezőkészsége 
alapján korcsoportonként I. II. és III. helyezéseket, illetve különdíjakat adhat ki.  

             

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási 

költsége és a részvételi díja a nevező intézményt terheli. 

A versenyzők részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

A nevezés módja:  

Korcsoportonként kettő-kettő tanulót nevezhet az iskola.  

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.tomorkenygimn.hu letölthető. A nevezési lapot a rendező 

iskola részére és címére kell eljuttatni postai úton. 

 

A versenyre nevező iskoláknak a versenyrendező intézmény részletes programot küld. 
 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1. 
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