PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„GyermekÉlet-Képek- a Tisza mentén”

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság pályázatot hirdet általános iskolák 5-8. évfolyamos
tanulói részére. A pályázatra a Tisza hullámtér projekt fejlesztéseiben közvetlenül érintett,
15 település1 általános iskoláinak tanulói jelentkezhetnek.
A pályázók feladata, saját élményeikre, tapasztalataikra támaszkodva egy Tiszával
kapcsolatos, elképzelt vagy megtörtént élmény megörökítése rajz, festmény, írásos
beszámoló, vagy vers formájában.

Egyéb kritériumok:
A pályamunka címe szabadon megválasztható, annak felépítésére vonatkozó megkötés nincs.
A pályázatra a tanulók egyénileg jelentkezhetnek, de minden esetben feltétel, hogy a
pályamunka összeállításában egy felkészítő tanár is közreműködjön. A művek
összeállításához számítógépes segítséget is igénybe vehetnek a jelentkezők, és kézzel
készített alkotásokkal is lehet pályázni. A rajzokat, festményeket minimum A/4-es, maximum
A/3-as méretben kérjük elkészíteni, az írásos beszámolót 1-3 oldal terjedelemben várjuk.
A pályázatok elbírálásakor előnyt jelent, ha a pályamunkákban az alábbi szempontok közül
legalább egy megjelenik:
- árvízvédelem, árvízi védekezés a Tisza mentén
- a Tisza mint védendő érték
- élet a Tisza mentén
- a Tisza mentén fellelhető természeti értékek

A Tisza hullámtér projektről bővebb információkat a www.tiszahullamterprojekt.hu
honlapon olvashatsz.

--------------------------------------------------------------A közvetlenül érintett települések: Besenyszög, Csataszög, Kőtelek, Nagykörű, Szolnok, Tiszasüly, Fegyvernek,
Szajol, Tiszabő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Kisköre, Pély, Tiszabura, Tiszaroff
1

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat 1 példányban, postán várjuk a 1027 Budapest, Bem József utca 2. címre. A
borítékra kérjük, írjátok rá: Tisza hullámtér projekt – Pályázat.
A pályaművet a Pályázati felhívás mellékleteként csatolt, kitöltött Jelentkezési lap kíséretében
továbbítsátok.
A pályázat beérkezésének határideje: 2015. február 20.
Díjazás:
1. díj: fél éves National Geographic előfizetés és 15.000 Ft értékű könyvutalvány
2. díj: fél éves National Geographic előfizetés és 10.000 Ft értékű könyvutalvány
3. díj: fél éves National Geographic előfizetés és 5.000 Ft értékű könyvutalvány
Az első 10 helyezett, egy, a Szolnoki Művésztelep közreműködésével szervezett tematikus
művészeti napon vehet részt.
A beérkező pályázatokat az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Szolnoki Művészeti
Egyesület szakemberei, valamint a szolnoki Szigligeti Színház egy művésze bírálja el. A
nyertes pályaművek alkotóit 2015. március 13-ig értesítjük. A legszínvonalasabb alkotásokat
felhasználjuk a projekt népszerűsítését szolgáló arculathordozókon.
A beérkezett pályaműveket továbbá bemutatjuk egy kiállításon, a kiállítás megnyitójával
egybekötött, rendhagyó földrajzóra keretében, melyre várunk minden pályázó diákot. A
díjazottak nyereményüket a rendhagyó földrajzórán vehetik át.
A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetők a +36-80-626-620-as telefonszámon,
vagy az info@tiszahullamterprojekt.hu e-mail címen.
A Tisza élmény, lehetőség, védendő érték, közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!

Üdvözlettel:
Tisza hullámtér projekt Információ

2014. január 20.

JELENTKEZÉSI LAP

Pályázó neve:

Pályázó postacíme:

Pályázat címe:

Pályázó iskolája, osztálya:

Iskola postacíme, e-mail címe:

Felkészítő tanár neve, beosztása, e-mail címe:

A pályamunkához fűződő mottó, megjegyzés, magyarázat:

……………………………………….
Pályázó aláírása

Dátum: ………………………………………..

……………………………………….
Felkészítő tanár aláírása

