
Tevékenység Helyszín Létszám 

Football FC pálya 12 fő 

Football szurkolás FC pálya 40 fő 

Kosárra dobás Kossuth tér  

Grafiti verseny Kossuth tér 1-5 fő 

Kvíz játék Kossuth tér 15 fő 

Vidám váltó Kossuth tér 16 fő 

Óriás keresztrejtvény Kossuth tér 10 fő 

Kincskereső játék Több helyszín 20 fő 

 

  



 

Graffiti verseny 
Határtalan Zenei Fesztivál 

Hatvani Diáknap 

 

Hatvan Város Önkormányzata a 2016. szeptember 23-án megrendezésre kerülő Határtalan 

Zenei Fesztivál és Diáknap alkalmából „Sulilogónk átgondolva” címmel graffiti pályázatot 

hirdet mindazon hatvani középiskolások számára, akik úgy érzik, hogy 3-4 fős csapatban vagy 

egyénileg megtudják festeni iskolájuk nevét/logóját saját ötletük alapján.  

A verseny helyszíne: Hatvan, Kossuth tér 

Ideje: 2016. szeptember 23. (péntek) 

A verseny zsűrije: 

Horváth Richárd (Polgármester) 

Tompa Z. Mihály (Intézményvezető - Hatvani Galéria) 

Valló Ede (Intézményvezető - Grassalkovich Művelődési Ház) 

A verseny programja: 

A verseny 2016. szeptember 23.-án pénteken 9 órakor veszi kezdetét. Az alkotások 

elkészítésére 3 óra áll a versenyzők rendelkezésére. Az értékelést a zsűri délután 1 óráig végzi 

el, ezután kerül sor az értékelésre.  

Egy-egy pályamű elkészítéséhez 6,25 m2 (2,5 m x 2,5 m) falfelültet biztosítunk. A 

festékszórókat Hatvan Város Önkormányzata finanszírozza. A versenyen minden 

középiskolából egy versenyző, vagy egy csapat vehet részt, így összesen 3 pályamű 

elkészítésére van lehetőség. 

Nem megengedett az obszcén, szexuális tartalmú, tiltott önkényuralmi jelképek vagy bármilyen 

faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot, 

személyiségi jogokat sértő képek és/vagy szavak használata. Rendező fenntartja a jogot 

magának, hogy az esetlegesen ízléstelen, jó érzést sértő, nívótlan alkotásokat azonnali hatállyal 

töröltesse.  

Jogi nyilatkozat 

A versenyen résztvevők, részvételükkel visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy 

műveiket Hatvan Város Önkormányzata minden további korlátozás nélkül, térítésmentesen 

felhasználhassa. 

  



 

 

 



Diáknap, Sportnap forgatókönyv 

 

9:30 Érkezés, Gyülekező 

9:45 Labdarúgócsapatok és felkészítőik 

figyelmeztetése a sorsolásra és a 10 órai 

kezdésre 

 

9:50 Csapatok sorsolásra 

  

10:00-10:25 1. fiú mérkőzés 

10:30-10:55 1. lány mérkőzés 

11:00-11:25 2. fiú mérkőzés 

11:30-11:55 2. lány mérkőzés 

12:00-12:25 3. fiú mérkőzés 

12:30-12:55 3. lány mérkőzés 

13:00 Eredményhirdetés 

 

  



 

 

  



 



 

 



 



 



 



 



 


