RAJZ- és REART-PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ
Pest Megye Önkormányzata és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
a KEHOP-1.2.0-15-2016-00011 azonosítószámú, „Pest Megyei Klímastratégia
kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című projekt
keretében klímavédelmi rajz- és reart-pályázatot hirdet
a Pest megyei nevelési és oktatási intézmények gyermekei számára

„Vigyázzunk a Földre!”
címmel.

A pályázat célja az iskolás gyermekek körében a környezetvédelemmel,
éghajlatváltozással kapcsolatos információk elterjesztése, az éghajlatváltozás
mérséklésének és az ahhoz való alkalmazkodásnak fontosságára való
figyelemfelhívás, ezáltal a gyermekek környezet- és klímatudatos látásmódja és
viselkedése is fejlődik. Fontos, hogy a diákok minél
fiatalabb korban megismerjék azokat a lehetőségeket,
amelyekkel ők is hozzá tudnak járulni az
éghajlatváltozás lassításához és az alkalmazkodáshoz,
végső soron pedig a Föld megóvásához.
Kiemelt célunk, hogy az iskolás gyermekek által
készített
pályamű
környezetvédelemmel,
klímaváltozással kapcsolatos kreatív ötleteket, a
klímatudatos viselkedés kialakítására vonatkozó és azzal kapcsolatos
elképzeléseket, a klímaváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra
irányuló egyéni lehetőségeket ismertessen.
Résztvevők köre
Az ötletpályázatban bármely, Pest megyében
működő állami, egyházi és egyéb fenntartású
általános iskola és ökoiskola alsó tagozatos
(1.-4. évfolyam) diákja részt vehet. A
diákoktól egyénileg készített, rajz, montázs
vagy reart pályaműveket várunk.

A pályázat apropója, témajavaslatok
A Föld az emberek és az állatok otthona. Mindent
megteremt számunkra, amire szükségünk van.
Levegőt, vizet és ételt biztosít nekünk, erdeiben
kirándulhatunk, tavaiban fürödhetünk. Nagyon
fontos, hogy a természet békéjét megőrizzük, hogy
ne csak most, hanem sok év múlva is élvezhessük
azt. Bizonyára Te is hallottál már arról, hogy az
emberek
sokféleképpen
tudnak
ártani
a
természetnek. Szennyezik a levegőt és vizeket,
kivágják az erdőket, elpazarolják a Föld erőforrásait. A környezet pusztítása miatt
állatok, pl. a hétpettyes katicabogarak is elveszthetik otthonukat, és az embereknek
is rossz, ha a természet értékei eltűnnek. Jó hír azonban, hogy mindannyian
tehetünk a környezetünk megóvásáért. Egy kis odafigyeléssel te is segíthetsz abban,
hogy megóvjuk bolygónkat, a növényeket és állatokat! Lássuk, hogyan:
Mivel tudsz segíteni?
 Járj biciklivel, rollerrel, busszal vagy sétálj,
hogy tiszta maradjon a levegő!
 A nyári melegben igyál sokat, húzódj
árnyékba, mert a nagy meleg elviselése így
könnyebb.
 Otthon termesztett vagy a piacon vásárolt
zöldséget és gyümölcsöt egyél, hogy ne
kelljen ezeket messziről ideszállítani.
 Ne szemetelj, hasznosítsd újra a kidobásra
szánt tárgyakat! Ugye, te sem szereted, ha szemetes az utca, vagy az erdő?
 Védd a fákat, ültess növényeket! A fák, az erdők, a növények a legnagyobb
segítőtársaink, mert elnyelnek sok szennyezést, árnyékot adnak és hűtik a
levegőt. Használjuk a papír mindkét oldalát! Ezzel is óvjuk a fákat.
 Takarékoskodj a vízzel! Használj esővizet, ne folyasd a csapot!
 Jobban takarékoskodj a villannyal, ha nem vagy a szobában, kapcsold le!
Ezek olyan dolgok, amelyekből nem áll rendelkezésre végtelen mennyiség,
ezért nem szabad pazarolnunk.
A pályázatok benyújtásának módja
Az éghajlatvédelmi szemléletnek megfelelően elektronikusan történik.
A pályázatok benyújtásának helye
nakfo.mbfsz.gov.hu/klimapalyazat honlapon
A pályaművek beküldési határideje

2018. április 10. (kedd) éjfélig

A pályaművekre vonatkozó formai követelmények és az elektronikus benyújtás
módja







rajz/montázs
felhasználható anyagok: ceruza, zsírkréta,
vízfesték, tempera stb.
méret: min. A/4 - max: A/0-as papírméret
formátum: .jpg formátumban várjuk,
rajz/montázs esetén lefényképezve a
pályaművet
reart
mű
(pl.
hulladékból,
újrahasznosított anyagból készült tárgy)
méret: nincs korlátozás
formátum: 4 oldalról lefényképezett mű (elöl-, oldal-, felülnézeti és távlati kép)
Összesen max. 5 db állomány tölthető fel egy pályaműről és a legnagyobb
fileméret: 40 MB lehet.
A pályázat érvényes feltöltéséhez a pályázó törvényes képviselőjének
hozzájárulási nyilatkozatára vagy az iskola képviselője (igazgató vagy
felkészítő tanár) által aláírt adatkezelési nyilatkozatra van szükség,
amelyhez az adatlapok a nakfo.mbfsz.gov.hu/klimapalyazat honlapról
letölthetők.

Pályázatok értékelése, díjazás:
A pályázatokat több tagból álló zsűri értékeli és az első három helyezett értékes
tárgyjutalmat kap.
Az iskolás korosztályban az egyénileg készített pályaműveket díjazzuk:
 a fődíj egy 50.000 Ft értékű játék- és sportszerutalvány
 a második díj egy 35.000 Ft értékű játék- és sportszerutalvány
 a harmadik díj egy e-book olvasó.
Segítség, információkérés
További kérdés esetén forduljanak bizalommal a kapcsolattartókhoz:
Szakmai kapcsolattartó, Illésné Szécsi Ilona elérhetősége:
klimapalyazat@mbfsz.gov.hu
Technikai kapcsolattartó elérhetősége:
helpdesk@mbfsz.gov.hu

Szeretettel várjuk alkotásaitokat!

