
„MIKÉNT VÉDED KÖRNYEZETEDET?” 
 

 

Nyerj kirándulást csoportod vagy osztályod részére 600 ezer forint összértékben! 

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. rajzpályázatot hirdet a Víz világnapja alkalmából 

 

A pályázat célja, felhívni a figyelmet  

környezetünk megóvására a természeti értékek védelmére. 

 

Várjuk mindazon óvodás és általános iskolás gyermekek, csoportok jelentkezését, 

akik kedvet és tehetséget éreznek ahhoz, hogy egy rajzon, festményen 

megmutassák, miként védik környezetüket.  

 

A legügyesebbek kirándulást nyernek csoportjuk vagy osztályuk részére. 

 

Pályázati feltételek 

 

Pályázók köre: 

 Az ALFÖLDVÍZ Zrt. szolgáltatási területén (www.alfoldviz.hu) élő (lakó) óvodás 

és általános iskolás gyermekek pályázhatnak.  

 A pályázók több pályamunkával is nevezhetnek. 

 

A pályázat tárgya: 

 A fenti korcsoportok tetszőleges technikával elkészített A/4-es illetve A/3-as, 

méretű alkotásait várjuk  a megjelölt témában.  

 

A pályázat beküldési feltétételei: 

 

 A rajzok hátoldalán, vagy egy külön lapon szükséges feltüntetni a pályázó 

nevét, a csoport vezetőjének elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail cím), 

tanulmányi helyét (intézmény neve, címe, elérhetősége, csoport és osztály). A 

pályázatokat lezárt borítékban postai úton, vagy személyesen a következő 

címre kérjük eljuttatni: ALFÖLDVÍZ Zrt., PR iroda, 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 

A borítékra kérjük ráírni: Rajzpályázat. 

 Amennyiben a pályázattal kapcsolatban további információra van szükségük, 

keressék az ALFÖLDVÍZ Zrt. PR Irodáját a 66/523-200 telefonszámon vagy a 

vizvilagnap@alfoldviz.hu címen. 

 A pályázatok beérkezési határideje: 2016. április 14. éjfél 

 Nevezési díj nincs! 

 A pályázati munkákat a kiírók által felkért bíráló bizottság fogja értékelni. 

 

A pályázat díjazása: 

 

 A kiíró 2 fő első helyezettet hirdet, akinek a csoportja, osztálya kirándulását a 

kiíró 150 ezer forinttal támogatja; 

 A kiíró 2 fő második helyezettet hirdet, akinek csoportja, osztálya kirándulását 

a kiíró 100 ezer forinttal támogatja; 

 A kiíró 2 fő harmadik helyezettet hirdet, akinek csoportja, osztálya kirándulását 

a kiíró 50 ezer forinttal támogatja. 

http://www.alfoldviz.hu/
mailto:vizvilagnap@alfoldviz.hu


 

Az eredményhirdetésre 2017. április 21-én kerül sor a sajtó nyilvánossága előtt. 

 

A pályázat kiírója nem vállal felelősséget a beérkező pályamunkák tartalmáért.  

A pályamunkákat a kiíró nem köteles a pályázó részére visszajuttatni az elbírálást 

követően. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatra beérkező 

pályamunkákat a későbbiekben a szerző feltüntetésével, külön díjazás nélkül részben 

vagy egészben felhasználja. 

 

 

 
 


