Szegedi Területi Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Szegedi
Területi Szervezete az alábbi pályázatokat hirdeti meg a Víz Világnapja alkalmából:
1. Képzőművészeti pályázat a „Víz és klímaváltozás - Mindenkinek van feladata”
jelmondathoz kapcsolódóan, mely ábrázolja például, hogy:
- a víznek milyen szerepe van a klímaváltozásban
- mit tehetünk a Föld vízkészleteinek megóvásáért,
- Te miként tudsz tenni a klímaváltozás ellen,
- melyek a napjainkban zajló klímaváltozás bizonyítékai
 Az alkotások bármely technikával készülhetnek (szabadkézi rajz, festmény,
akvarell, montázs, kollázs stb. vagy ezek kombinációja).
 Az alkotásokat digitálisan (szkennelve/fotózva, nyomtatásra alkalmas min. 1 MB,
max. 5 MB méretben) kell megküldeni a vizvilagnap@ativizig.hu e-mail címre.
 Az alkotáshoz további segítséget nyújthat a www.vizvilagnap.hu oldal
 Egy pályázó max. 3 alkotással nevezhet.
A képzőművészeti pályázatra az alábbi korcsoportokban lehet nevezni:
I. korcsoport (óvoda) – egyéni vagy csoportos alkotás
II. korcsoport (általános iskola alsó tagozat) – egyéni vagy csoportos alkotás
III. korcsoport (általános iskola felső tagozat) – egyéni alkotás
IV. korcsoport (középiskola) – egyéni alkotás

2. Irodalmi pályázat a tiszai ciánszennyezés 20. évfordulója emlékére
Az Aurul bányavállalat a Románia északi részén található Nagybánya környékén
végzett bányászati tevékenységet, cián felhasználásával nyert ki aranyat és ezüstöt. A
Zazar település melletti ülepítő gátja 2000. január 30-án átszakadt, mintegy 100 ezer
köbméter ciánnal és nehézfémekkel szennyezett víz ömlött a Zazar patakon keresztül a
Lápos folyóba, majd a Szamosba. A Tiszát február 2-án érte el a mérgező hullám. A
szennyező hullámot kísérő halpusztulás mértékét akkor még megbecsülni sem lehetett.
A ciános víz nem csak a halakat, hanem a vízzel, illetve mérgezett hallal közvetlenül
érintkező vízi madarak és hullámtéri élőlények sokaságát is elpusztította. (A
katasztrófát idézi fel a „Cyanide Blues - A mérges folyó“ c. dokumentumfilm.
https://www.youtube.com/watch?v=4BGFt_ipmEk )
Készíts interjút a katasztrófáról egy képzeletbeli alannyal, vagy a környezetedben élő
személlyel, aki átélte a tiszai ciánszennyezést.
 Az interjút gépelve, pdf formátumban küldd el a vizvilagnap@ativizig.hu e-mail
címre. (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz, sorkizárt)
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 Akár képekkel is színesítheted a művedet.
 Az interjú terjedelme (szöveggel, képpel együtt) ne haladja meg az 3 gépelt oldalt
(A/4).
 Egy pályázó max. 3 alkotással nevezhet.
Az irodalmi pályázaton az alábbi korcsoportok indulhatnak:
III. korcsoport (általános iskola felső tagozat)
IV. korcsoport (középiskola)

A pályázatra egyéni alkotásokat várunk!

3. Fotópályázat az 1970-es szegedi árvíz 50. évfordulójának emlékére
Az 1970. évben először az áprilisi, majd a legkomolyabban a májusi és az azzal összefüggő
júniusi, teljes Tisza-völgyre kiterjedő árhullámok idézték fel először komolyabban annak
veszélyét, hogy Szeged városát esetleg második elöntési katasztrófa is érheti. Május 17-én,
vasárnap délután a Maros gyulafehérvári váratlan betörése hírére Dégen Imre államtitkár,
árvízvédelmi kormánybiztos telefonon személyesen rendelte el a legmagasabb fokozatú
árvízvédelmi készültséget. A makói – árvízvédekezésre igénybe nem vehető – lakosság (idősek,
gyermekek, nők, stb.) elszállítása 20-án megkezdődött, és kb. 20 ezer embert szállítottak el,
főként Hódmezővásárhelyre és Szentesre. A Maros első árhulláma ugyan a Tiszába szakadt, de
május végén kialakult a második, és ez már „oldalba kapta” a Tisza fő árhullámát éppen
Szegednél. Szegeden kialakult a 961 cm-es, 2006-ig a legmagasabb vízállás. 1970. július 4-én
49 napi, éjszakákat és nappalokat egyaránt igénybe vevő védekezés hozta meg a sikert.
Keress az árvízről képeket az interneten, válassz ki egyet, keresd fel személyesen a fotón
látható helyszínt az ATIVIZIG működési területén (erről a http://ativizig.hu/rolunk/Feladataink
oldalon tájékozódhatsz) és készíts egy fényképet abból a szögből, ahol az eredeti is készült,
majd alkoss montázst a két képből.
 A helyszín beazonosítására alkalmas adatokat (pl.: város, utca, közterület neve vagy
GPS/EOV koordináta) add meg a képekhez.
 A montázst digitálisan, nyomtatásra alkalmas méretben várjuk.
 Egy pályázó max. 3 alkotással nevezhet.
A fotópályázaton az alábbi korcsoportok indulhatnak:
II. korcsoport (általános iskola alsó tagozat)
III. korcsoport (általános iskola felső tagozat)
IV. korcsoport (középiskola)

A pályázatra egyéni alkotásokat várunk!
Mindhárom esetben a pályamunkákat 2020. március 1. (vasárnap) éjfélig várjuk!
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Fontos tudni!
 A
file-ok
elnevezésekor
a
következő
formát
kell
használni:
név_korcsoport_képzőművészeti/irodalmi/fotó pályázat. Amennyiben egy pályázó
több alkotással indul, úgy minden pályamunkát külön-külön file-ként, sorszámozva
kérünk megküldeni (elnevezés: név_korcsoport_képzőművészeti/irodalmi/fotó
pályázat_ sorszám).
 Az e-mail tárgyában minden esetben legyen feltüntetve, hogy képzőművészeti,
irodalmi vagy fotópályázat, valamint a levélben a pályázó nevét, korcsoportját, a
települést, ahol él és elérhetőséget (e-mail cím és/vagy telefonszám) is meg kell adni.
 A felhívásban kiírtaknak nem megfelelő, hiányos adatokkal rendelkező, ill. a határidő
leteltét követően beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni!
 Az alkotásokat pártatlan zsűri bírálja el, melyeket korosztályonként értékelnek és
jutalmaznak. A díjazottakat a megadott elérhetőségeken értesítjük.
 A pályázaton való indulással a pályázó elfogadja, hogy a beküldött alkotások ellenérték
nélkül a kiíró tulajdonába kerülnek, szabadon felhasználhatóak, esetleges
megjelentetésükért díjazásban nem részesül.
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, és a 2011.
évi CXII. (2011.VII.26.) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény alapján, a „Hozzájáruló nyilatkozat személyes
adatok kezeléséhez” dokumentum kitöltése szükséges a pályázaton való részvételhez.
Az
ATIVIZIG
adatkezelési
tájékoztatója:
http://ativizig.hu/kozerdeku/adatkezeles/adatkezeles_1sz_mell.pdf
A helyezést elérő alkotásokat megjelentetjük az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
honlapján
(www.ativizig.hu)
és
hivatalos
facebook
oldalán
(https://www.facebook.com/ativizig/).
Díjazás: értékes könyv- és tárgyi nyeremények.
A Dél-alföldi régió Víz Világnapi ünnepségére és a díjátadásra 2020. március 20-án (pénteken)
kerül sor Szegeden.
A pályázattal kapcsolatban további információt a vizvilagnap@ativizig.hu e-mail címen
kérhető.
Szeged, 2020. január 27.
ATIVIZIG - MHT Szegedi Területi Szervezet
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Alulírott (szülő)
NÉV:
GYERMEK NEVE:
TELEPÜLÉS:
TELEFONSZÁM:
E-MAIL CÍM:
kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen
HOZZÁJÁRULOK
ahhoz, hogy a fentiekben megjelölt, illetve az általam megadott egyéb személyes adatokat az
NÉV (ADATKEZELŐ):
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
SZÉKHELY:
Szeged, Stefánia 4.
ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁM:
A-214/2/2014
ADÓSZÁM:
15308476-2-06
KÉPVISELŐ NEVE:
Dr. Kozák Péter igazgató
ADATVÉDELMI
dr. Trnovszki Ákos
TISZTVISELŐ NEVE:
mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:
ADATKEZELÉS CÉLJA:

Víz Világnapi rendezvényen történő pályázat benyújtása.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.
Tájékoztatom, hogy a személyes adatok megadására nem köteles, ugyanakkor az adatszolgáltatás
elmaradásának lehetséges következménye: a pályázaton való részvétel elmaradása.
Tájékoztatom, hogy az ATIVIZIG adatkezelésével kapcsolatos további információk az Igazgatóság
honlapján (www.ativizig.hu) elérhető „Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.”
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, az ATIVIZIG honlapján lévő „Adatkezelési
Tájékoztatót” megismertem, melynek alapján személyes adataim fentiekben megjelölt célú
kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül hozzájárulok.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
aláírás (szülő)
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Alulírott (középiskolás tanuló)
NÉV:
TELEPÜLÉS:
TELEFONSZÁM:
E-MAIL CÍM:
kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen
HOZZÁJÁRULOK
ahhoz, hogy a fentiekben megjelölt, illetve az általam megadott egyéb személyes adataimat az
NÉV (ADATKEZELŐ):
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
SZÉKHELY:
Szeged, Stefánia 4.
ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁM:
A-214/2/2014
ADÓSZÁM:
15308476-2-06
KÉPVISELŐ NEVE:
Dr. Kozák Péter igazgató
ADATVÉDELMI
dr. Trnovszki Ákos
TISZTVISELŐ NEVE:
mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:
ADATKEZELÉS CÉLJA:

Víz Világnapi rendezvényen történő pályázat benyújtása.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.
Tájékoztatom, hogy a személyes adatok megadására nem köteles, ugyanakkor az adatszolgáltatás
elmaradásának lehetséges következménye: a pályázaton való részvétel elmaradása.
Tájékoztatom, hogy az ATIVIZIG adatkezelésével kapcsolatos további információk az Igazgatóság
honlapján (www.ativizig.hu) elérhető „Adatkezelési tájékoztatóban” olvashatók.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, az ATIVIZIG honlapján lévő „Adatkezelési
Tájékoztatót” megismertem, melynek alapján személyes adataim fentiekben megjelölt célú
kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül hozzájárulok.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
aláírás (tanuló)
Középiskolásoknál szülői záradék:
Az ATIVIZIG honlapján lévő „Adatkezelési Tájékoztatót” megismertem, melynek alapján
gyermekem személyes adatainak fent megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás
nélkül hozzájárulok.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
aláírás (szülő)

