Szegedi Területi Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Víz Világnap 2018.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Szegedi
Területi Szervezete, az esztergomi Duna Múzeummal együttműködve az alábbi pályázatokat
hirdeti meg a Víz Világnapja alkalmából a „Védd Természetesen!” jelmondathoz
kapcsolódóan.

Minden pályázatra egyéni alkotásokat várunk!
Pályázati kategóriák:
1. Rajzpályázat 5-8 évesek részére (I. korcsoport)
Olvasd el vagy hallgasd meg Tamkó Sirató Károly Dal a tóról c. versét, majd engedd
el a fantáziádat és ragadj ceruzát vagy ecsetet és készíts olyan rajzot, mely tükrözi a
vers hangulatát.
 A rajz max. A/3-as méretben készüljön.
 Az alkotásokat digitálisan (szkennelve vagy lefotózva, nyomtatásra alkalmas
min. 1 MB, max. 2 MB méretben) kérjük megküldeni a
vizvilagnap@ativizig.hu e-mail címre.
 A legjobb alkotások Szegeden is díjazásra kerülnek, valamint az első három
helyezett bekerül az országos versenybe is.
2. Rajzpályázat 9-11 évesek részére (II. korcsoport)
Készíts olyan rajzot, mely felhívja a figyelmet arra, hogy:
- milyen természetes úton óvhatjuk meg azt, hogy minél több tiszta
vizünk maradjon
- milyen károkat okoz az aszály, a belvíz, az árvíz
- melyek azok az emberi tevékenységek, amelyek elhagyásával kevesebb
vizet használunk el fölöslegesen
- milyen lenne a világunk tiszta víz nélkül
 Pályázni lehet bármely technikával (szabadkézi rajz, festmény, montázs stb.
vagy ezek kombinációja)
 A rajz max. A/3-as méretben készüljön
 A pályamunkákat digitálisan (szkennelve, vagy lefotózva, nyomtatásra
alkalmas min. 1 MB, max. 2 MB méretben) kérjük megküldeni a
vizvilagnap@ativizig.hu e-mail címre.
 A beküldött alkotások a dél-alföldi régióban kerülnek díjazásra
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3. Tervezz vizes közösségi teret! Alkotópályázat 12-18 évesek részére (III.
korcsoport)
Engedd szabadjára a fantáziádat! Tervezz a településed környékére jellemző, ahhoz
kapcsolódó, de egyedi közteret! Keress a környezetedben egy elhanyagolt, lepusztult
területet, mérd fel az adottságait (méret, tájolás, benapozottság, megközelítés, meglévő
növényzet, domborzat, stb.) Tervezz ide egy olyan közösségi zöldfelületet, ami
utánozza a természetes vizes élőhely jó tulajdonságait és fenntartható kisebb területen
is. Mellékeld a beültetendő növények listáját is.
 Az egyetlen formai megkötés, hogy alkotásod ne legyen nagyobb A/3-as
méretnél.
 Az elkészült művet szkenneld be vagy fotózd le és küldd meg a
vizvilagnap@ativizig.hu e-mail címre.
 A fájlok mérete max. 2 MB lehet.
 A legjobb alkotások Szegeden is díjazásra kerülnek, valamint az első három
helyezett bekerül az országos versenybe is.

A pályamunkákat 2018. március 4-én (vasárnap) éjfélig várjuk.
FONTOS TUDNI!
A file-ok elnevezésekor kérjük a következő formát használni: név_korcsoport. Amennyiben
egy pályázó több alkotással indul, úgy minden pályamunkát külön-külön file-ként,
sorszámozva kérünk megküldeni (elnevezés: név_sorszám_korcsoport).
Minden esetben az e-mailben kérjük feltüntetni: a pályázó nevét, korcsoportját, a
települést, ahol él és elérhetőséget (e-mail cím és/vagy telefonszám).
FELHÍVJUK A FIGYELMET:
 hogy a pályázatban kiírtaknak nem megfelelő, hiányos adatokkal rendelkező, ill. a
határidő leteltét követően beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni!
 A pályázatokat pártatlan zsűri bírálja el, a díjazottakat a megadott elérhetőségeken
értesítjük.
 Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk.
 A pályázaton való indulással a pályázó elfogadja, hogy a beküldött alkotások
ellenérték nélkül a kiíró tulajdonába kerülnek, szabadon felhasználhatóak, esetleges
megjelentetésükért díjazásban nem részesül.
A helyezést elérő alkotásokat megjelentetjük az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
honlapján
(www.ativizig.hu)
és
hivatalos
facebook
oldalán
(https://www.facebook.com/ativizig/), illetve az országos versenyen helyezést elért alkotások
felkerülnek a www.vizvilagnap.hu oldalra is.
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Az országos díjkiosztó 2018. március 21-én (szerda) Székesfehérváron, a Dél-Alföldi
Régió Víz Világnapi ünnepsége és a díjátadása 2018. március 22-én (csütörtök) kerül sor
Szegeden.
A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (Duna Múzeum, Esztergom) további
országos Víz Világnapi pályázatairól a www.vizvilagnap.hu internetes oldalon
tájékozódhatnak.
Szeged, 2018. február 14.
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