PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT)
Szegedi Területi Szervezete a Víz Világnapja alkalmából alkotó pályázatot hirdet
óvodás, általános iskolás és középiskolás diákok részére
„A víz érték! Becsüld meg!” jelmondathoz kapcsolódóan.
1. Pályázat óvodások és általános iskolás diákok részére
Készítsetek képzőművészeti alkotást, amely ábrázolja te hogyan vigyáznál,
hogyan kellene az emberiségnek vigyáznia az értékes vízkincsre.
Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek (szabadkézi rajz, festmény,
akvarell, montázs, kollázs stb. vagy ezek kombinációja), melyeket
digitálisan (szkennelve/fotózva min. 1 Mb, max. 5 Mb méretben) kérünk
megküldeni 2021. március 21-én éjfélig a vizvilagnap@ativizig.hu e-mail címre . A
beérkezett alkotásokat közzétesszük a www.facebook.com/ativizig oldalon, ahol
lájkokkal lehet szavazni a pályamunkákra március 22-én 16:00 órától március
25-én éjfélig. A zsűri által a legjobbnak ítélt, illetve a három legtöbbet lájkolt
alkotásokat díjazzuk korcsoportonként.
Egy pályázó max. 3 alkotással nevezhet.
Korcsoportok:
I. korcsoport (óvoda) – egyéni vagy max. 10 fős csoportos alkotás
II. korcsoport (általános iskola alsó) – egyéni vagy max. 10 fős csoportos alkotás
III. korcsoport (általános iskola felső) - egyéni vagy max. 10 fős csoportos alkotás

2. Pályázat középiskolások részére
Hogyan hívnád fel a figyelmet a víz értékére, annak megóvására?
Készíts erről egy Facebook bejegyzést fotóval, grafikával, ábrával stb., és min. 300,
max. 800 karakteres (szóközökkel együtt) leírással. A fotót és a hozzá tartozó
leírást küldd meg 2021. március 21-én éjfélig a vizvilagnap@ativizig.hu e-mail
címre. Ezután közzétesszük a www.facebook.com/ativizig oldalon, ahol lájkokkal lehet
szavazni a posztokra március 22-én 16:00 órától március 25-én éjfélig. A zsűri
által a legjobbnak ítélt, illetve a közönség által a három legtöbbet lájkolt víz világnapi
pályamunkákat díjazzuk.
Egyéni alkotásokat várunk, egy pályázó max. 3 művet küldhet.
További segítséget, ötleteket nyújthatnak a
www.vizvilagnap.hu oldalon lévő információk is.

Fontos tudni!
A pályázatok (képek) elnevezésekor a következő formát kérjük használni:
1. képzőművészeti pályázatok: név_korcsoport_képzőművészet.
Amennyiben egy pályázó több alkotással indul, úgy minden pályamunkát külön-külön
file-ként, sorszámozva kérünk megküldeni
(elnevezés ebben az esetben: név_korcsoport_képzőművészet_ sorszám).
2. Facebook poszt pályázatok: név_fb.
Amennyiben egy pályázó több alkotással indul, úgy minden pályamunkát külön-külön
file-ként, sorszámozva kérünk megküldeni
(elnevezés ebben az esetben: név_fb_ sorszám).
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni, hogy „Víz Világnapi pályázat”, valamint a
levél tartalmában a pályázó nevét, a települést, ahol él és elérhetőséget (e-mail
cím és/vagy telefonszám, kiskorúak esetében a törvényes képviselő elérhetőségét) is
kérjük megadni.
A felhívásban kiírtaknak nem megfelelő, hiányos adatokkal rendelkező, ill. a
határidő leteltét követően beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban
elfogadni!
Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk.
A díjazottakat a megadott elérhetőségeken értesítjük.
Díjazás: értékes tárgyi nyeremények
Az eredményeket 2021. március 24-én az ATIVIZIG hivatalos oldalain tesszük közzé
(http://ativizig.hu/ www.facebook.com/ativizig).
A nyereményeket az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelő formában adjuk át,
melyről a díjazottakat értesítjük.
A pályázattal kapcsolatban további információ a vizvilagnap@ativizig.hu e-mail címen,
valamint a 06 62 599 599 telefonszámon Nagyszöllősi Nórától kérhető.
A pályázaton való indulással a pályázó, vagy törvényes képviselője beleegyezését adja,
hogy a pályázat benyújtásához kért adatokat az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
kezelje. Az érintett jogairól és azok érvényesítésének rendjéről való tájékoztatást az
adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza
(http://ativizig.hu/AdatkezelesiTajekoztato).
Továbbá elfogadja, hogy a beküldött alkotások ellenérték nélkül a kiíró tulajdonába
kerülnek, azokat szabadon felhasználhatja, esetleges megjelentetésükért
a pályázó díjazásban nem részesül.
Sikeres pályázást kívánunk!

