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Tisztelt Érdeklődő!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 2007 tavaszán azzal a szándékkal
hozta létre az EU Programirodát, hogy a különböző pályázati támogatások bevonásával
megsokszorozza a fejlesztésre fordítható forrásokat. Az EU Programiroda eddigi tevékenységét jól
jellemzi, hogy az elmúlt években közbel 6 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyerni és ezzel
Budapest legsikeresebben pályázó kerülete lettünk. A pályázatok elkészítése során rengeteg
intézménnyel, szervezettel alakítottunk ki jó együttműködés, melyet irodánk új eszközök bevezetésével
és korábbi jó gyakorlatok újbóli életre hívásával kíván intenzívebbé tenni. Ennek érdekében – a
„szolgáltató hivatal” szellemiségében – törekszünk rá, hogy a kerületi lakosoknak és szervezeteknek,
intézményeknek minden segítséget megadjunk Rákosmente fejlesztéséhez.
Az EU Programiroda a nevelési-oktatási intézmények eddigi pályázati tevékenységét kétheti
rendszerességgel megjelenő, tematikus pályázati hírlevéllel kívánja segíteni. A hírlevélben a
leginkább keresett témájú, hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat olyan formában gyűjtjük csokorba,
mely kiindulópontként szolgálhat a pályázni kívánók számára. A hírlevelet kétheti rendszerességgel
kívánjuk közzé tenni e-mailen, valamint az önkormányzat honlapján, a www.rakosmente.hu
oldalon, a jobb oldali „EU pályázatok” menüpont alatt.
Az elérhető pályázatok nagy száma miatt minden felhívásról nem tudunk e hírlevél keretei között
beszámolni, ezért ez nem helyettesíti az intézmények önálló és rendszeres pályázatkeresési
tevékenységét, de egy jó kiindulópontként szolgálhat a külső forrásszerzés kapcsán.
Amennyiben olyan pályázatot talál, ami nem szerepel a hírlevélben, jelezze felénk, hogy közzé
tehessük!
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, irodánk egy pályázat megírása és megvalósítása kapcsán –
annak bonyolultságától függően – működik közre:
1. Kis, egyszerű pályázat esetén irodánk háttér információkkal segíti az intézményt a
pályázat önálló elkészítésében és megvalósításában.
2. Bonyolultabb pályázat esetén irodánk közreműködik a pályázati dokumentáció
bizonyos részeinek az elkészítésében és végig követi a tervezési-, megvalósítási folyamat
egészét és minőségbiztosítási jelleggel ellenőrzi az elkészített pályázati dokumentációt.
3. Bonyolult, főként infrastruktúra fejlesztési vagy nagyobb összköltségű (15 millió forint

felett) pályázatok kapcsán az iroda készíti a teljes pályázati dokumentációt, bonyolítja a
megvalósítást és elszámolást, szoros együttműködésben az intézmény vezetésével.

Amennyiben pályázattal kapcsolatos kérdése van, az EU Programiroda segít Önnek!
Eredményes forrásszerzést!
EU Programiroda munkatársai
Elérhetőségünk
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal (www.rakosmente.hu)
1173 Budapest, Pesti út 165. I.em. 115 szoba.
Telefon: +36 1 253-3518
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A pályázati felhívásokban piros színnel szedtük a pályázat benyújtási
határidejét, kék színnel a lehetséges pályázók körét és zöld színnel
jelöltük az új pályázatok címét, melyeket előző hírlevelünkben még
nem olvashattak.
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I.
Nevelési, nevelési-oktatási intézmények számára
I. 1. Európa a polgárokért
Pályázati felhívások: http://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert
Mi az Európa a polgárokért program célja?
Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió
történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali
folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.
Általános célok:
Segíteni a polgárokat az Európai Unió, a közös történelem és a sokszínűség jobb megértésében
Elősegíteni az európai polgárság fogalmának jobb megértését, valamint a polgári és demokratikus
részvétel feltételeit
Konkrét célok:
- megvalósításuk nemzetközi szinten, az európai dimenziót erősítve!
- a megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek fontosságának tudatosítása
hozzájárul a béke fenntartásához, az uniós polgárok jólétének erősítéséhez az eszmecserék, a
közös gondolkodás és a hálózatok fejlesztése révén
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós
szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az
interkulturális és önkéntes programokban való részvétel népszerűsítésével
FONTOS VÁLTOZÁSOK: Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a
világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, az újszerű
tevékenységekre és a disszeminációra. Továbbá fontos, hogy a projekteknek legyen úgynevezett
multiplikátor hatásuk, vagyis a közvetlenül részt vevőknél szélesebb kört érjenek el. Prioritást élvez az
alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonása.
Éves prioritások:
Az Európa a polgárokért program általános célkitűzéseivel összhangban az Európai Bizottság éves
prioritásokat is meghatároz.
A 2014-es évre vonatkozó prioritások http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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A pályázásra jogosultak köre
Alprogramoktól függően a következők vehetnek részt az Európa a polgárokért programban:
-

helyi / regionális hatóságok
városok / települések
testvérvárosi szövetségek
helyi önkormányzatok szövetségei / egyesületei
helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek
civil társadalmi szervezetek
ifjúsági, oktatási és kutatási szervezetek

A program felépítése
1. alprogram: Európai emlékezet
Benyújtási határidő: március 1
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük a határidővel
megegyező év augusztus 1-je és a határidőt követő év január 31-e között
2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel
- Testvérváros-program
- Városok hálózatai
- Civil társadalmi projektek
Intézkedés

Benyújtási határidő
március 1.

Testvérváros-program
szeptember 1
március 1.
Városok hálózatai
szeptember 1.
Civil társadalmi projektek

március 1.

Támogathatósági időszak: a
tevékenységeknek kötelezően
meg kell kezdődniük
a határidővel megegyező év
július 1-je és a határidőt követő
év március 31-e között
a határidőt követő év január 1-je
és szeptember 30-a között
a határidővel megegyező év
július 1-je és december 31-e
között
a határidőt követő év január 1-je
és június 30-a között
a határidővel azonos év
augusztus 1-je és a határidőt
követő év január 31-e között
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A programban részt vevő országok
Támogatható országok jelenleg: az Európai Unió 28 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus,
Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia)
Szerbia, Montenegró
Kérjük, olvassa el az Európa a polgárokért programról és a pályázás feltételeiről szóló
programismertetőt is.
Kapcsolat
Frank Nóra
nora.frank@tpf.hu
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I. 2. HATÁRTALANUL! programok
1.) HATÁRTALANUL! program Együttműködés középiskolák között
Pályázati
felhívás:
http://www.kormany.hu/download/4/78/41000/HAT-1802%20Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%20k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1k
%20k%C3%B6z%C3%B6tt.pdf#!DocumentBrowse
Benyújtási határidő: 2018. április 30.
2.) HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Pályázati
felhívás:
http://www.kormany.hu/download/3/78/41000/HAT-1801%20Tanulm%C3%A1nyi%20kir%C3%A1ndul%C3%A1s%20hetedikeseknek.pdf#!DocumentBrow
se
Benyújtási határidő: 2018. április 30.
3.) HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai szolidaritási program
Pályázati
felhívás:
http://www.kormany.hu/download/5/78/41000/HAT-1803%20K%C3%A1rp%C3%A1taljai%20szolidarit%C3%A1si%20program.pdf#!DocumentBrowse
Benyújtási határidő: 2018. április 30.
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I. 3. Pályázati felhívás a 2018/2019. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím
elnyerésére
Pályázati felhívás: http://ofi.hu/hir/okoiskola-cimpalyazat-2018
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM)
jóváhagyásával, és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban:
EKE OFI) közreműködésével NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET magyarországi székhelyű, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–k) pontjaiban foglalt nevelési-oktatási
intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.
A 2018/2019. tanévre kiírt Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím pályázat a pályázati felhívás szerint és a
letölthető Pályázati adatlap kitöltésével nyújtható be. A Pályázati adatlap Intézményi adatlapját, a
Szándéknyilatkozatot, a Fenntartói nyilatkozatot, valamint a Munkavállalók és/vagy Közalkalmazotti
Tanács hozzájárulását hivatalos aláírással, pecséttel ellátva, papír alapon, a többi pályázati anyagot
tartalmazó CD-vel/DVD-vel közös borítékban, ajánlott küldeményként (lehetőleg tértivevényesen),
postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ökoiskola cím pályázat 2018.”, vagy „Örökös Ökoiskola cím pályázat
2018.”
A pályázat 2018. évi benyújtásának határideje:
2018. május 22. 24:00 óra (a postabélyegző kelte)
A
pályázatról
további
információt
az
1/896-6242-es
telefonszámon
vagy
az
agnes.halacsy@emmi.gov.hu e-mail címen kérhetnek. Az EKE-OFI részéről szakmai kérdésekben
segítséget a következő elérhetőségeken kaphatnak: 30/723-1279, illetve saly.erika@ofi.hu vagy
okopalyazat@ofi.hu.
Figyelem!
Az 2018/2019. tanévre vonatkozóan egy pályázat-beadási határidő lesz. Amennyiben ebben az évben,
az utoljára 2013-ban Címet nyert iskolák a címmegújító pályázatukat nem nyújtják be jelen felhívás
határidejéig, Ökoiskola címüket elvesztik. Amennyiben benyújtják, a 2017/2018. tanév második félévére
is érvényesnek tekintjük legutóbb elnyert Címüket.
Ökoiskola cím pályázati kiírás 2018: http://ofi.hu/node/181285
Ökoiskola
cím
pályázati
felhívás
2018
letöltése
(PDF):
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/okoiskola_cim_palyazati_felhivas_2018_vegl.pdf
Ökoiskola pályázati adatlap 2018 letöltése (XLS): http://ofi.hu/hir/okoiskola-cimpalyazat-2018
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I. 4. Mesehősök növényei
Pályázati felhívás: http://www.gyerekkertesz.hu/mesehosok-novenyei-rajzpalyazat/
A Szamóca Kiskertész Tanoda és a FŰFA Tankert (Füvészkertért Alapítvány) pályázatot hirdet 3-10
éves gyerekeknek, óvodás csoportoknak és osztályoknak (1-5.osztály), a „Mesehősök növényei”
programban való részvételre. A nyertes osztályok/csoportok egy gyakorlati kertészkedős foglalkozáson
vesznek részt a Szamóca Kiskertész Műhelyben, a Füvészkertben, ahol megismerkednek választott
mesehősük kedvenc növényeivel, ültetnek, alkotnak. Az egyéni jelentkező nyereménye, hogy a Szamóca
Kiskertész Klubban megtartsuk a kedvenc mesehőse köré épített foglalkozást. Ezen a foglalkozáson a
nyertes gyerek, és 3 gyerek meghívottja díjmentesen vehet részt. Kertészkedj kedvenc mesehősöddel:
ültess egy katicalánnyal, keresd meg az örökké termő fát egy mókussal, szüretelj tündérekkel, csodáld
meg egy virág szépségét, ahogy a Kis herceg tette. Belépünk a mesék birodalmába, hogy a
mesehősökkel együtt tapasztaljuk meg azt a csodát, hogy hogyan lesz egy pici magból, egy égig érő
paszuly. Gyertek, lépjetek be kedvenc mesétekbe, segítsetek a főszereplőknek vetni, locsolni, kincset
keresni, és cserébe egy olyan kalandokkal tarkított utazásra viszünk, mely végigvezet a dzsungeltől a
pusztáig, idegen bolygókat, és a holdat is érintve. Az aktuálisan zajló „Mesehősök növényei” programról
itt olvashatsz: http://www.gyerekkertesz.hu/mesehosok-novenyei/
Rajzoljátok, vagy bármilyen más technikával mutassátok be, kedvenc mesehősötöket és a hozzá köthető
növényeket. (Például: Bogyó és Babóca napraforgója, Harry Potter és a mágikus növények, Kis herceg
és a rózsa, az akácfa melyre Nemecsek, Boka és Csónakos elbújt a Füvészkertben a vörösingesek
elől…) Használjatok minél érdekesebb, innovatívabb technikát, a lényeg, hogy növények is
szerepeljenek az alkotáson.
A nyerteseket szakmai zsűri választja ki. A nyertesek száma: 1 osztály, 1 óvodás csoport és 1 egyéni
jelentkező (3-10 éves) (Amennyiben sikerül programunkra támogatókat találni, úgy bővülhet a nyertes
csoportok létszáma.)
A nyertes csoportok, a Szamóca Kiskertész Tanoda irányításával egy gyakorlati kertészkedős
foglalkozáson vesznek részt a FŰFA Tankertben (ELTE Füvészkert). A nyertes csoportokat április,
május, június hónapokban fogadjuk, a nyertesekkel egyeztetett időpontban.
Az egyéni jelentkező nyeremény foglalkozása a Szamóca Kiskertész Klubban, egy szombati napon
2018. szeptember -2018. december között lesz, előre egyeztetett időpontban. A foglalkozás helyszíne:
FűFa Tankert, Füvészkert.
A pályázaton tüntessék fel a résztvevők:
Egyéni jelentkezők esetében a gyerek/szülő nevét, elérhetőségét, a gyerek életkorát.
Csoportok esetében: csoport/osztály és óvoda/iskola elérhetőségeit, és a vezető pedagógus
nevét,elérhetőségeit.
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A pályázat célja:
A Mesehősök növényei programunk célja, hogy közelebb hozza a gyerekeket a természethez. Játékosan,
észrevétlenül tanulnak a gyerekek, a növényekről, élővilágról tapasztalás útján. A kedvenc mesehőssel
való közös kertészkedés olyan gyerekkori élmény, amire mindig emlékezni fognak.
Pályázati feltételek:
A pályázók köre: a pályázaton indulhat bármely óvoda és 1-5 osztályos iskolai osztály, valamint egyéni
jelentkezők esetében: 3-10 éves gyerekek.
A jelentkezés feltételei: A pályázó elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket, és a nyertesek
kiválasztásának módját.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázati anyagot (rajzokat, képeket,
esszéket, információkat) a kiíró felhasználja a program népszerűsítéséhez, kommunikációjához.
A pályázati anyag tartalma:
1 db rajz vagy bármely más technikával készült képzőművészeti alkotás. A pályázó adatai: gyerek/szülő
illetve óvoda/iskola neve, kapcsolattartó neve elérhetősége.
A pályázatok beküldési módja, határideje:
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton a szamoca@gyerekkertesz.hu címre várjuk, vagy fel lehet
tölteni a https://www.facebook.com/Szamocatanoda/ oldalon a „Szamóca Kiskertész” csoportba. Az
installációkról, képzőművészeti alkotásokról fotókat várunk.
A pályázat beadásának határideje: 2018. március 30.
A pályázatok megvalósítása:
A nyertes csoportok fogadása 2018. április, május hónapok folyamán előre egyeztetett időpontban
történik. A foglalkozás időtartama 1 óra. A foglalkozás a FűFa Tankertben (ELTE Füvészkertben)
zajlik.
Az egyéni jelentkező nyeremény foglalkozása a Szamóca Kiskertész Klubban, egy szombati napon
2018. szeptember -2018. december között lesz, előre egyeztetett időpontban. A foglalkozás helyszíne:
FűFa Tankert, Füvészkert.
A pályázat nem tartalmazza a helyszínre utazás költségét!
A pályázatok elbírálása, eredményhirdetés: A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el.
Eredményhirdetés: 2018.április 10.
További részletek: www.gyerekkertesz.hu
https://www.facebook.com/Szamocatanoda/
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II.
Pályázat pedagógusok számára
III.
Díjak
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IV.
Pályázat diákok számára – egyéni/csoportos pályázatok
IV. 1. Alkotni Arany! videópályázat
Pályázati felhívás: http://www.alkotniarany.pim.hu/

1. A pályázat bemutatása
MELYIK TALÁL?
Hogy melyik arcképem választom rajzai közzől?
Fényképíró úr! a botos és kalapost.
Mint maradó vendég űl s áll a többi nyugodtan,
Menni csak egy készül: útja van: ez leszek én!
(1880. márc. 30.)
Ugyan József Attila írta le évekkel később, de Arany Jánosra is érvényes, hogy nem középiskolás fokon
tanítja népét. Arany több éven át tanított a nagykőrösi főgimnáziumban. Országos videópályázatunkban
ezért az iskolák 9-13. osztályos diákjaihoz fordulunk.
Megborzongtatok Arany balladáit olvasván, mert kusza képek kergették egymást képzeletetekben?
Alig-alig értettétek, mi is történetük, de úgy éreztétek, mintha lebilincselő filmbe cseppentetek volna,
ahol tér és idő köznapi szabályai felbomlanak, kimondatlan világokat sejtetnek az (el)vágások,
párhuzamosságok?
Vegyetek kezetekbe egy Arany kötetet, egy kamerát és forgassátok le saját ballada trailereteket!
Válasszatok kedvetekre a kategóriátoknak megfelelően a 200 éve született poéta balladái közül,
olvassátok el újra együtt, és fedezzétek fel szerkezetét, szókincsét, végtelen lélektani mélységeit, emberi
kapcsolatainak különös, sűrű rétegzettségét, oly’ sokszor emlegetett homályosságát és egy max. 2 perces
beharangozó videóban keltsétek életre a mű szereplőit, fordítsátok filmbe történetét!
Az elkészült videót töltsétek fel a saját Youtube csatornátokra, és a feltöltött videót tanárotok
segítségével nevezzétek az oldalunkon.
Ezt követően gyűjtsetek szavazatokat!
A nyereményutalványokkal a nyertes iskolákat új médiafelszereléssel támogatjuk, hogy minél több diák
megtapasztalhassa: alkotni valóban Arany!
2. A verseny kategóriái
A versenyre diákok nevezhetnek két kategóriában, csapatokban. A csapat a kategórián belül különböző
korú diákokból is állhat.
1. kategória: 9-10. osztályos tanulók
2. kategória: 11-13. osztályos tanulók
3. A nevezés
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A versenyre a http://www.alkotniarany.pim.hu oldalon lehet nevezni, a regisztrációs felületen keresztül.
Minden további információ a regisztrációs oldalon található.
4. A verseny szakaszai
Nevezési időszak: 2018. 01. 15.-2018. 02. 18.
Értékelési időszak: 2018. 02. 19.-2018. 03. 18.
Eredményhirdetés: 2018. 03. 28.
5. Részvételi feltételek
A versenyben a magyarországi iskolák tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai vehetnek részt.
A versenyen nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes.
A versenyben a Petőfi Irodalmi Múzeum munkavállalóinak hozzátartozói nem vehetnek részt.
A pályázók az online regisztrációs lap kitöltésével automatikusan elfogadják a versenykiírásban
foglaltakat.
A szervezők a pályaművek használati jogát fenntartják.
A Petőfi Irodalmi Múzeum jogosult a versenyzők személyes adatainak (iskola, csapat neve)
nyilvánosságra hozatalára, a nyertesek kihirdetése érdekében.
A versenyben résztvevők, valamint a versenyhez kapcsolódó rendezvényen látogatóként megjelenő
kísérők megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy róluk fénykép és/vagy videó felvétel is készülhet.
A szervezők a rendezvényen készült képi és videó anyagok használati jogát fenntartják.
6. Tartalmi és formai kritériumok
A feladat: mutassátok meg kreativitásotokat! Melyek a választott Arany-mű legizgalmasabb,
legsejtelmesebb, vagy éppen legmulatságosabb részletei? Készítsetek Arany-trailert, akár többet is, és
keltsétek fel minél több ember érdeklődését a mű iránt! Kamerátokkal egy adott (vagy akár több)
szereplő nézőpontjából is mesélhettek, de animálhattok is! Figyeljetek arra, hogy csak szabadon
felhasználható zenét válasszatok a videóhoz.
9-10. osztályosok számára (1. kategória) választható Arany János művek:
Az 1850-es években írott, nagykőrösi balladák - pl. A hamis tanú, Mátyás anyja, Vörös Rébék, Ágnes
asszony
11-13. osztályosok számára (2. kategória) választható Arany János művek:
Az Őszikék balladái (1870-es évek) - pl. Tengeri-hántás, Híd-avatás, Tetemre hívás
Formai kritériumok: minimum 20 másodperces, maximum 2 perces hosszúságú publikus videó
feltöltése a Youtube-ra (http://www.youtube.com).
Youtube videó cím formátuma, a saját adatokkal kitöltve:
Alkotni Arany! - csapat neve - feldolgozott Arany János mű címe
7. Díjazás és értékelés
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelybe a Petőfi Irodalmi Múzeum is delegálja szakembereit.
a) Szakmai díj (zsűri döntése alapján):
1) 9-10. osztályosok (1. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
2) 11-13. osztályosok (2. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
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b) Közönségdíj:
1) 9-10. osztályosok (1. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
2) 11-13. osztályosok (2. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
A díjátadó 2018. 03. 28-án kerül megrendezésre a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
8. Értékelés
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelynek a munkájában a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai is
résztvesznek.
A
közönségszavazás
menete:
minden
Facebook
felhasználó
szavazhat
a
http://www.alkotniarany.pim.hu oldalon, kategóriánként, a pályázat értékelési időszaka alatt egyszer. A
közöndíj nyertese a kategória legtöbb közönségszavazatát elért pályázat.
9. Érvénytelen pályázati anyagok
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan, a versenykiírásnak bármilyen szempontból nem megfelelő
módon, vagy a határidőn túl elkészült, feltöltött pályázatokat (és nevezés regisztrációkat) nem vesszük
figyelembe.
10. A verseny kiírója
A Petőfi Irodalmi Múzeum versenyt ír ki minden magyarországi iskola számára.
Az adatkezelő neve és székhelye: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest Károlyi utca 16.
Az adatfeldolgozó neve és székhelye: WELL Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, 1126
Budapest, Orbánhegyi út 50.
Az adatkezelés célja: a verseny lebonyolítása (beküldött pályázatok ellenőrzése, kapcsolattartás a
pályázókkal, nyertesek értesítése, nyeremények kiosztása)..
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a 2. számú mellékletként csatolt adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint biztosítják a pályázók adatainak hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését
és felhasználását. Az adatkezelők a pályázók adatait csak jelen versenykiírásban és annak mellékletét
képező adatkezelési tájékoztatóban meghatározott törvényes célra használhatják fel.
11. További információ a versennyel kapcsolatban
A versenyről további információt http://www.facebook.com/AlkotniAranypalyazat Facebook oldalon
és a http://www.alkotniarany.pim.hu weboldalon található.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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IV. 2. Kisfilm-pályáza
Pályázati felhívás: https://www.mariaradio.hu/cikk/3416/Kisfilmpalyazat
A Mária Rádió, mint missziós műhely a rádiózás mellett rendezvények szervezésével és különböző
pályázatok indításával is igyekszik evangelizációs küldetését teljesíteni. Kisfilm-pályázatunk kifejezetten
középiskolás diákoknak és egyetemi hallgatóknak szól. A pályázat fő témája az értékek megőrzése. A
Mária Rádió a pályázat a fiatalokhoz fordul, s arra kéri őket, mutassák be, számukra mit jelentenek az
értékek. A videópályázat által egymásnak, s az elkövetkezendő generációknak tudnak szemléletformáló,
útmutatónak tekinthető gondolatokat átadni.
A Mária Rádió olyan kisfilmek elkészítését várja, amelyek maximum 2 percben az alábbi fogalmak
valamelyikét dolgozza fel: család, testvériség, erkölcs/becsület, igazság, béke, szeretet,
erőszakmentesség, függőségektől való szabadulás.
A pályaművek a megadottak közül egy témát dolgozzanak fel dokumentumfilm vagy játékfilm
formájában. Az alkotásokat mobiltelefonnal rögzítsék.
A
pályaműveket
a
megadott
honlapra
http://feltoltes.mariaradio.hu:8080/videopalyazat/

tölthetik

fel

2018.

március

31-ig:

A díjazottak nyereményei:
- az első 3 helyezett kisfilmjeinek részletei levetítésre kerülnek a közszolgálati média vallási
műsoraiban
- az első helyezett (fődíjas) nyereménye egy mobiltelefonhoz használható előlencse
- a nyertesek bemutatása a Mária Rádió műsoraiban és havonta megjelenő magazinjában
- a nyertes videó elhelyezése a rádió honlapján
A zsűrizés több körben zajlik. A 2018. március 31-ig beérkezett pályaművek közül a zsűri kiválasztja a
legjobb 30 videót, majd ezekre a Mária Rádió Facebook oldalán lehet szavazni 2018. április 15-től május
15-ig. Az első tíz legtöbb szavazatot kapott pályamű közül választja ki a zsűri a 3 legjobb alkotást, s
hirdeti ki május végén. A zsűri elnöke Dér András filmrendező.
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IV. 3. Pályázati felhívás a gyermekek világnapja alkalmából
Pályázati felhívás: http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-Nemzetkozi-GyermekmentoSzolgalat-palyazati-felhivasa-a-Gyermekek-Vilagnapja-alkalmabol
„Milyen kérdést intéznék a miniszterekhez, ha képviselő lennék?”
Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdet gyermekintézmények
számára a Gyermekek Világnapja alkalmából. A nyertes gyermekek részt vehetnek ősszel a VIII.
Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlés ülésén a Parlamentben.
Pályázni egyénileg, illetve 20 fős csapatokkal lehet, 8-18 év közötti fiatalok részvételével.
A pályázat formája: a tervezett kérdések leírása és azok indoklása, min. egy A4 oldal terjedelemben,
elektronikus vagy postai úton benyújtva.
A pályázat beérkezési határideje: 2018. június 1.
JELIGE: „Ha képviselő lennék…”
Postacím: 1066 Budapest, Teréz krt. 24., vagy e-mail: Wendler.Baross@gyermekmento.hu
A nyertesek kiértesítési határideje: 2018. szeptember 7.
Kérjük, csak azok a személyek és intézmények pályázzanak, akik a korábbi években még nem vettek
részt ezen az eseményen.
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IV. 4. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázat felhívása
Pályázati felhívás: http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-Nemzetkozi-GyermekmentoSzolgalat-palyazati-felhivasa
Az Erkel Színházban szervezett Hófehérke és a 7 törpe című táncjáték előadásának jegyeire általános
iskolások részére.
Előadás: 2018. június 6., szerda, 17 óra (az előadás vége: 19 óra 20 perc)
Helyszín: Erkel Színház
A jegyekre pályázhat minden olyan 8 - 14 éves tanuló, illetve ilyen korú iskolai csoport, aki/amely az
alábbi pályázati feltételek mindegyikének megfelel:
-

szociálisan hátrányos helyzet,
kiemelkedő tanulmányi eredmény,
kiemelt érdeklődés a zene és általában a művészetek iránt.

Szülők, kísérők csak korlátozott számban kaphatnak jegyet (1 kísérő/10 gyermek)
A pályázat formája: kitöltött pályázati űrlap, elektronikus vagy postai úton benyújtva.
Kérjük, az űrlapot számítógéppel vagy kézzel, nyomtatott nagybetűvel töltsék ki.
A pályázat beérkezési határideje: 2018. május 25., éjfél
JELIGE: „Hófehérke”
Postacím: 1066 Budapest, Teréz krt. 24., vagy e-mail: Wendler.Baross@gyermekmento.hu
Kérjük, hogy vidéki intézmények csak akkor pályázzanak, ha meg tudják oldani az utazást.
A nyertesek kiértesítési határideje: 2018. június 1.
A
pályázati
űrlapok
a
"Kapcsolódó
anyagok"
fül
alatt
tölthetőek
le:
http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-Nemzetkozi-Gyermekmento-Szolgalat-palyazatifelhivasa
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IV. 5. Kisfilm-pályázat
Pályázati felhívás: https://www.mariaradio.hu/cikk/3416/Kisfilmpalyazat
A Mária Rádió pályázatot hirdet középiskolás diákok és egyetemisták számára. A pályázat célja, hogy a
fiatalok megörökítsék a számukra fontos értékeket, s rövid videófilmek formájában feldolgozzák
azokat.
A Mária Rádió, mint missziós műhely a rádiózás mellett rendezvények szervezésével és különböző
pályázatok indításával is igyekszik evangelizációs küldetését teljesíteni. Kisfilm-pályázatunk kifejezetten
középiskolás diákoknak és egyetemi hallgatóknak szól. A pályázat fő témája az értékek megőrzése. A
Mária Rádió a pályázat a fiatalokhoz fordul, s arra kéri őket, mutassák be, számukra mit jelentenek az
értékek. A videópályázat által egymásnak, s az elkövetkezendő generációknak tudnak szemléletformáló,
útmutatónak tekinthető gondolatokat átadni.
A Mária Rádió olyan kisfilmek elkészítését várja, amelyek maximum 2 percben az alábbi fogalmak
valamelyikét dolgozza fel: család, testvériség, erkölcs/becsület, igazság, béke, szeretet,
erőszakmentesség, függőségektől való szabadulás.
A pályaművek a megadottak közül egy témát dolgozzanak fel dokumentumfilm vagy játékfilm
formájában. Az alkotásokat mobiltelefonnal rögzítsék.
A
pályaműveket
a
megadott
honlapra
http://feltoltes.mariaradio.hu:8080/videopalyazat/

tölthetik

fel

2018.

március

31-ig:

A díjazottak nyereményei:
az első 3 helyezett kisfilmjeinek részletei levetítésre kerülnek a közszolgálati média vallási műsoraiban
-

az első helyezett (fődíjas) nyereménye egy mobiltelefonhoz használható előlencse
a nyertesek bemutatása a Mária Rádió műsoraiban és havonta megjelenő magazinjában
a nyertes videó elhelyezése a rádió honlapján

A zsűrizés több körben zajlik. A 2018. március 31-ig beérkezett pályaművek közül a zsűri kiválasztja a
legjobb 30 videót, majd ezekre a Mária Rádió Facebook oldalán lehet szavazni 2018. április 15-től május
15-ig. Az első tíz legtöbb szavazatot kapott pályamű közül választja ki a zsűri a 3 legjobb alkotást, s
hirdeti ki május végén. A zsűri elnöke Dér András filmrendező.
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IV. 6. Rajz. és alkotópályázat a fazekasságról
Pályázati felhívás: http://www.hagyomanyokhaza.hu/page/13203
Rajzpályázat a fazekasságról
„Kis korsó, nagy korsó, torkomat újító, ruhám rongyosító”
Rajz- és alkotópályázat a fazekasságról
A Hagyományok Háza Nyitott Műhelye a népi fazekasság emlékeit, motívumait, formavilágát
megörökítő rajz- és alkotópályázatot hirdet óvodai és iskolai vagy egyéni gyerekcsoportok, szakkörök
számára.
A pályázat témája:
A rajzpályázattal a fazekasság formai és stílusbeli gazdagságára szeretnénk felhívni a figyelmet.
Kiemelten ajánljuk feldolgozásra a miskakancsókat, az emberalakú butellákat vagy a különböző
madaras-virágos butykosokat. Az alkotásokon megjelenhetnek a fazekasok megélhetését szolgáló
mindennapi használati tárgyak, mint a tányérok, tálak, szilkék, köcsögök és ezek motívumai.
Olyan csoportos alkotásokat várunk, amelyek meséhez hasonlóan megelevenítik, életre keltik a
tárgyakat. Készülhetnek rajzok a mesterekről munka közben, vagy arról is, hogyan használták azokat a
hétköznapokban.
A pályázaton ajánlott népmesék:
-

Bohó Misi - 205-210.oldal
A szegény ember buta felesége - 161-162. oldal
Az örök ifjúság vize - 68-70. oldal

Pályázati kategóriák:
A pályázatot 5 kategóriában – óvodák, általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai és a
középiskolások számára hirdetjük meg.
1.
2.
3.
4.
5.

kategória: óvodás csoportok, (3-7 évesekig)
kategória: általános iskola 1-4. évfolyamai (6-11 évesekig)
kategória: általános iskola 5-8. évfolyamai, szakkörök, gyerekcsoportok (11-15 évesekig)
kategória: középiskola és gimnázium tanulói, szakkörök, egyéni csoportok (9-12.osztály)
gyógypedagógiai vagy speciális fejlesztő iskolába járó 1-8. osztályos sajátos nevelési igényű
gyermekek
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Formai követelmények:
Kisebb méretű, A/4-es borítékban postázható alkotásokat szeretnénk kérni, nagyobb alkotások
befogadására sajnos nincs lehetőségünk. A 3. és 4. kategóriában lehetőség van „stop motion”
technikával kisfilmet készíteni a rajztechnikával készített alkotásokból.
Ajánlott technikák:
Az alkotások megkezdése előtt ajánlatos tájékozódni az egyes tájegységek szín-, motívum- és
formavilágáról. Ha tehetitek, élőben nézzetek meg egy-egy fazekas terméket, műhelyt, ha nincs rá
módotok, kutakodjatok, nézzetek képeket, albumokat, mielőtt hozzáfogtok a munkához! Nézzetek
utána a technikáknak is, melyekkel ezeket a tárgyakat díszítették (írókával festés, karcolás, sgraffiatotechnika, plasztikus technika).
A pályázatban szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a csoportmunkára, ezért kérjük azt, hogy a
megvalósult munkák valamilyen módon összekapcsolódjanak, összefüggjenek.
A művek elkészítéséhez bármilyen anyag, illetve technika használható (ceruza, zsírkréta, vízfesték stb.)
Ajánlott technikák a csoportmunkához: leporello, pop-up, kollázs, könyv formátum.
Az alkotások beküldési határideje: 2018. március 26., hétfő
Díjazás:
A rajzversenyre beérkezett műveket szakértő zsűri fogja értékelni. A zsűri döntése alapján a legszebb
alkotásokból kiállítást rendezünk, a legkiválóbb munkákat beküldők díjazásban részesülnek. Értékes
különdíjak mellett a fődíj múzeumpedagógiai foglalkozás!
Az eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitására 2018. április 6-án, pénteken kerül sor a Nyitott
Műhelyben (1011 Budapest, Fő u. 6.).
Segédanyag pedagógusoknak, csoportvezetőknek
Beküldési cím
Postai úton: Hagyományok Háza, Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, 1251 Budapest, Pf.: 23.
Személyesen: Magyar Népi Iparművészeti Múzeumba (1011 Budapest, Fő utca 6.)
Nyitvatartás: H-Sz: 10:00-18:00
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Fontos információk:
A rajzok hátuljára nyomtatva kérjük az alábbi információkat feltüntetni:
-

Pályázati kategória
Alkotás címe
Intézmény neve, címe
Pedagógus, vagy felelős személy neve, email címe, telefonszáma
A gyerekek nevei és életkora

A pályamunkák könnyebb azonosítása érdekében kérjük, töltse ki jelentkezési felületünket!
Regisztráció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_7GLnlENx_suHFHShEoQEhRlzBnxUXxJ4ANglupvNQelZA/viewform
További információ:
Farkas Réka
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum
(+ 36) 70 377 2236
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IV. 7. „Klímatudatos Budapest”: pályázat általános iskolás gyermekek részére
Pályázati felhívás: http://budapest.hu/Lapok/2018/klimatudatos-budapest-palyazat-altalanos-iskolasgyermekek-reszere.aspx
Budapest Főváros Önkormányzata „Klímatudatos Budapest" címmel pályázatot hirdet budapesti
általános iskolás diákok részére.
A pályázat célja az általános iskolás korú gyermekek körében az éghajlatváltozással kapcsolatos
ismeretterjesztés, az éghajlatváltozás mérséklésének és az ahhoz való alkalmazkodás fontosságára való
figyelem felhívás. A pályázat a KEHOP-1.2.0-15-2016-0001 Klímastratégia és Éghajlatváltozási
Platform létrehozása Budapesten projekt keretében kerül meghirdetésre.
A pályázat témája:
 Jövő zöld Budapestje: milyennek képzeled el a zöld, környezetbarát módon működő nagyvárost,
Budapestet? Milyen természeti és építészeti kincsei vannak a városnak, amiket óvni kell a
klímaváltozástól? Te hogyan tennéd?
 Környezetbarát közlekedés Budapesten: milyennek képzeled el a környezetbarát közlekedést
(egyéni és közösségi közlekedés egyaránt) 2030-ban Budapesten?
 Környezettudatos iskolánk
Pályázni egyénileg rajz vagy fotó készítésével, csoportosan (legfeljebb 30 fő) egy maximum A2 méretű
rajz vagy fotó montázs tabló készítésével lehet.
A versenyre való jelentkezés határideje és módja:
A pályamunkák beérkezési határideje: 2018. április 16. hétfő 16 óra.
A pályaművek benyújtása postai úton vagy személyesen lehetséges a Főpolgármesteri Hivatal
Projektmenedzsment Osztályán (1052 Budapest, Városház u. 9-11., 2. em. 298. Tel: 327-1639). A
fotókat a klimaplatform@budapest.hu címre kérjük megküldeni.
A pályaművek maximális mérete egyéni kategóriában A3, csoportos kategóriában maximum A2 méret.
A pályaművek hátoldalán szíveskedjenek feltüntetni egyéni kategóriában a pályamű címét, az alkotó
nevét, életkorát, elérhetőségét. Csoportos kategóriában a mű címét, a pályázó iskola és csoport nevét,
elérhetőségét, a felkészítő tanár nevét, elérhetőségét kérjük feltüntetni a hátoldalon.
Egyéni pályázók esetében kérjük a mellékelt szülői nyilatkozat benyújtását a pályaművel együtt. A szülői
nyilatkozat itt érhető el.
A pályázatokat 5 tagú zsűri értékeli. A díjazás során a pályaműveket az alábbiak szerint jutalmazzuk:
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Egyéni kategória:
1. helyezett: Családi belépőjegy a Fővárosi Állat- és Növénykertbe
2. helyezett: Családi fürdő belépőjegy
3. helyezett: ajándékcsomag
Csoportos kategória:
1. helyezett: csoportos kirándulás a Fővárosi Állat-és Növénykertbe
2. helyezett: csoportos kirándulás a Füvészkertbe
3. helyezett: ajándékcsomag
A beérkezett alkotásokat online felületen, valamint a Budapest Projekt Galériában állítják ki.
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IV. 8. Rajzpályázat Csukás István Mesehősei címmel
Pályázati felhívás: http://klauzalhaz.hu/2018/02/26/rajzpalyazat/
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
RAJZPÁLYÁZATOT hirdet
Csukás István Mesehősei címmel.
Melyik a kedvenc Csukás István mesehősöd? Rajzold le!
Süsü, Mirr-Murr, Nagy Ho-Ho-Ho horgász, Gombóc Artúr, esetleg Pom-Pom? Te hogyan látod őket?
Úgy, ahogyan a mesekönyvekben vagy rajzfilmekben ábrázolják?
Amennyiben a válasz nem, akkor fogj ceruzát, festéket vagy bármi egyéb rajzeszközt és alkosd meg
nekünk a te saját Csukás István mesehősödet. Egy vagy több mese illusztrálásával is nevezhetsz.
Pályázhatsz, ha óvodás vagy alsó tagozatos vagy, közös alkotást is készíthetsz az ovis csoportoddal vagy
osztálytársaiddal.
Beküldés módja:
A beküldött pályamű hátoldalára írd fel a nevedet, az életkorodat, a címedet, az óvodád vagy iskolád
nevét és címét, nevezd meg csoportodat vagy osztályodat, és küldd el egyik szülőd telefonszámát vagy
e-mail címét is.
A rajzodat személyesen a Klauzál Ház információs pultjánál adhatod le, elküldheted postán a Klauzál
Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 1224 Budapest, Nagytétényi út 31-33. szám alá vagy
elektronikusan a kommunikacio@klauzalhaz.hu címre.
A pályázat beküldésével egyidejűleg hozzájárulsz ahhoz, hogy pályaművedet ellenszolgáltatás nélkül
megjelentethetjük.
Beküldési határidő: 2018. május 7.
Mesés nyeremények!
1. díj: Családi hétvége a Balatonakali Gyermektáborba
2. díj: Rajzolsz, mi megvarratjuk neked! – a szerencsés nyertes megkapja rajza 40 cm-es valódi 3D-s
figuráját.
3. díj: Mirr-Murr figura, egyedileg elkészítve.
Csoportos különdíj:
Közös pályázat esetén színházjegy csoportod vagy osztályod részére a Klauzál Ház gyerek- vagy ifjúsági
színházába.
Eredményhirdetés:
2018. május 26. szombat Mesefesztivál.
A beküldött pályaművekből kiállítást is szervezünk.
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IV. 9. Mentsük meg a Földet! – rajzpályázat
Pályázati felhívás: http://bmknet.hu/bmk-kiallitasok/8769-mentsuk-meg-a-foldet-rajzpalyazat
Mentsük meg a Földet! – a BMK rajzpályázata2018. április 22. A Föld napja, ez alkalomból a Budapesti
Művelődési Központ rajzpályázatot hirdet fővárosi óvodások és alsó tagozatos diákok számára.
A pályázat témája: Hogyan óvjuk környezetünket? Hogyan éljünk, hogy ne tegyük tönkre az élővilágot?
Beadási határidő
postai úton: 2018. április 30.
személyesen: 2018. április 26., 27, 30. 10.00–19.00 óráig.
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (XI., Etele út 55./A.).
Pályázati feltételek: Mentsük meg a Földet! – rajzpályázat
Korosztály: 5– 10 év
Technika: akvarell, tempera
Méret: A/4-es méret (rajzlap)
Egyéni vagy csoportos munkával egy pályázó, egy alkotással pályázhat.
Nevezési díj nincs.
Pályaművekhez, kérjük, megadni (hátoldalra felírni):
-

a rajz címe,
a pályázó neve,
korosztály/csoportnév/osztály,
óvoda/iskola neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

A rajzokat rajztanár zsűri bírálja el.
Díjazás: a legjobb rajzok alkotói oklevélben részesülnek, a rajzok kiállításra kerülnek a Budapesti
Művelődéi Központ földszinti Galériájában.
Az első helyezett 3D textiltechnika foglalkozáson ingyenes részvételt nyer. Textilszobrász vezetésével
újrahasznosítható anyagokból dísztárgyakat és használati tárgyakat készítenek, melyet a nyertes magával
vihet.
További információ: Pongrácz Éva, (061) 371-2787, pongracz.eva@bmknet.hu
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IV. 10. Rajzpályázatot indít a Budakeszi Vadaspark
Pályázati felhívás: http://www.vadaspark-budakeszi.hu/index.php?pg=news_1_590
Szereted a természetet és az állatokat? Üres perceidben azon kapod magad, hogy a papír szélére
rajzolgatsz? Netalántán szoktál erdőt, állatokat, esetleg növényeket skiccelni? Ha igen, akkor
kibontakoztathatod a tehetséged és megmutathatod a világnak briliáns művészi képességed, hiszen a
Budakeszi Vadaspark az Erdőzúgás Magazinnal közösen rajzpályázatot indít „Erdő – a minket
körülölelő természet” címmel.
A Budakeszi Vadaspark életében kiemelt szerepet kap a játszva tanítás a Magyarországon őshonos és a
Kárpát-medencébe betelepült állatokkal kapcsolatosan, így az „Erdő – a minket körülölelő természet”
rajzpályázat is kifejezetten az erdei állatokra, az erdőben található növényekre és az erdő életére fektet
hangsúlyt.
A rajzpályázatra a jelentkezők küldhetnek A4-es formátumú rajzokat és festményeket, de akár grafikákat
is. A lényeg, hogy a pályázók vagy egy meghatározó erdei élményt, vagy egy szívüknek kedves erdei
állatot, növényt örökítsenek meg, amivel, még ha csak papíron is, de mégis közelebb hozhatják
magukhoz a magyar erdők természeti kincseit.
A beérkezett munkákat közönségszavazásra bocsájtjuk és a legnépszerűbb, legtöbb szavazatot kapó
rajzok nyerik az adott korcsoport versenyét. Az alkotásokra az Erdőzúgás Facebook oldalán lehet majd
szavazni.
Az alkotásokból válogatott kiállítás megnyitójára és a pályázat eredményhirdetésére 2018. május 12 - én,
szombaton 10.00 órakor kerül sor a Budakeszi Vadasparkban. A pályázóknak ezen a napon ingyenes
belépést biztosítunk a vadasparkba, a kísérők térítés ellenében léphetnek be.
A résztvevők három kategóriában jelentkezhetnek:
-

Gyermek (12 éves korig)
Ifjúsági (18 éves korig)
Felnőtt (18 éves kortól)

A rajzpályázat menetrendje:
-

Beküldési határidő: 2018. április 15.
A szavazás lezárása: 2018. május 6.
Eredményhirdetés: 2018. május 12.

Díjak:
Gyermek és ifjúsági kategóriában a Budakeszi Vadaspark felajánlásából:
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1. helyezés: ingyenes belépő a vadasparkba az egész osztálynak + szakvezetés
2. helyezés: 2 db családi belépő és egy választott állat örökbefogadása
3. helyezés: 1 db családi belépő
Felnőtt kategóriában:
1. helyezés: 1 db éves vadasparki belépő
2. helyezés: 1db fél éves vadasparki belépő
3. helyezés: 1 db családi belépő
Valamint az első helyezettek az Erdőzúgás Magazin jóvoltából megkapják rajzaikat poszter formában,
illetve az Erdő-öltő Kézműves Sarok felajánlásából egy-egy szabadon felhasználható ajándékkártyával is
gazdagodnak.
A műveket postai úton várjuk a Budakeszi Vadaspark levelezési címére:
Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft.
2092 Budakeszi, Pf.: 88
A fejenként egyetlen beküldhető pályamunka hátoldalára kérjük ráírni a mű címét, az alkotó nevét, korát
és elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám), iskoláskorúak esetében pedig az iskola nevét és az osztályt is.

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu
- 27 -

IV. 11. Pályázati felhívás az M3-as metró felújításával kapcsolatban –középfokú oktatási
intézmények részére(ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.m3felujitas.hu/node/217
A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósága pályázatot hirdet középfokú oktatási intézmények
diákjai részére az M3-as metró felújításával kapcsolatban.
A tavaly novemberben elkezdődött felújítás a főváros egyik legrégebben várt és leginkább figyelemmel
kísért nagyberuházása, amelynek keretében a teljes M3-as metróvonal állomásai és pályaszerkezete is
megújul. A mélyben hatalmas munka zajlik, azonban az arra illetékes szakembereken kívül az
átlagember nem léphet be az építkezés területére. Az újjáépült 3-as metró a XXI. század kihívásainak
megfelelő, modern és korszerű metróvonal lesz. Ehhez kapcsolódóan az akadálymentesítés, illetve a
metró környezetre gyakorolt hatása is nagyon fontos szempont. Az építkezéssel, illetve annak
jövőbemutató változásaival kapcsolatosan vagyunk kíváncsiak az ötleteitekre.
Számos nagyszerű díj is vár az első három helyezettre, valamint a közönségdíjas versenyzőre, többek
között: értékes elektronikai eszközök (mások mellett GoPro kamera, fényképezőgép), fürdőbelépők,
színház- és múzeumjegyek, bérletek, könyvjutalom. Lehetőség lesz meglátogatni a BKK FUTÁR
központját, valamint bejárni a metrófelújítás építkezési területeit.
A pályaművek beadási határideje: 2018. május 26. Ennek végeztével a díjazott, illetve a szakmai zsűri
(festő-, fotó-, képzőművészek) által arra alkalmasnak ítélt művekből kiállítás nyílik.
Az ünnepélyes díjátadóra 2018. június 26-án kerül sor a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Galériában, szeptemberben pedig a József Attila Színház Galériájában nyílik tárlat az alkotásokból.
A pályázók a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy műveiket a BKV Zrt., valamint a Metró
Felújítási Projekt Igazgatóság szabadon felhasználhassa a későbbiekben.
A művek elbírálásánál a szakmai zsűri minden pályázót a saját korosztályával mér össze.
További fontos részletek, úgymint a pályázati témakörök, a pályaművek beadásának pontos kritériumai
- az alábbi PDF fájlban olvashatóak:
http://www.m3felujitas.hu/sites/default/files/dokumentum/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%
ADr%C3%A1s%20%20K%C3%B6z%C3%A9pfok%C3%BA%20oktat%C3%A1si%20int%C3%A9zm%C3%A9nyek%20
di%C3%A1kjai_0.pdf
Kérdés esetén az m3palyazat@bkv.hu e-mail címre várjuk a leveleket.

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu
- 28 -

IV. 12. Pályázati felhívás az M3-as metró felújításával kapcsolatban – alapfokú oktatási
intézmények részére (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.m3felujitas.hu/node/216
A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósága pályázatot hirdet alapfokú oktatási intézmények
tanulói részére az M3-as metró felújításával kapcsolatban.
Budapest egyik leginkább várt fejlesztése az M3-as metróvonal felújítása, amely tavaly novemberben
vette kezdetét. Hatalmas és izgalmas munka zajlik a föld alatt, azonban csak nagyon kevesen láthatják
mi is történik ott, hogyan dolgoznak a szakemberek. Mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogy TE hogyan
látod, hogyan képzeled el a metrófelújítást, annak hatásait a mindennapokra. Ne szabjon határt semmi a
kreativitásodnak, pályázz!
Számos nagyszerű díj is vár az első három helyezettre, valamint a közönségdíjas versenyzőre, többek
között: értékes elektronikai eszközök, fürdőbelépők, színház- és múzeumjegyek, bérletek, részvétel
múzeumpedagógiai foglalkozásokon, könyvjutalom. Lehetőség lesz meglátogatni a BKK FUTÁR
központját.
A pályaművek beadási határideje: 2018. május 26. Ennek végeztével a díjazott, illetve a szakmai zsűri
(festő-, fotó-, képzőművészek) által arra alkalmasnak ítélt művekből kiállítás nyílik.
Az ünnepélyes díjátadóra 2018. június 26-án kerül sor a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Galériában, szeptemberben pedig a József Attila Színház Galériájában nyílik tárlat az alkotásokból.
A pályázók a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy műveiket a BKV Zrt., valamint a Metró
Felújítási Projekt Igazgatóság szabadon felhasználhassa a későbbiekben.
A művek elbírálásánál a szakmai zsűri minden pályázót a saját korosztályával mér össze.
További fontos részletek, úgymint a pályázati témakörök, a pályaművek beadásának pontos kritériumai
- az alábbi PDF fájlban olvashatóak:
http://www.m3felujitas.hu/sites/default/files/dokumentum/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%
ADr%C3%A1s%20%20Alapfok%C3%BA%20oktat%C3%A1si%20int%C3%A9zm%C3%A9nyek%20tanul%C3%B3i_0.
pdf
érdés esetén az m3palyazat@bkv.hu e-mail címre várjuk a leveleket.
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IV. 13. Kincseink a Föld és Víz - Kreatív Pályázat (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://okopalack.hu/kreativ-palyazat/
Hasznosítsd újra a PET palackot!
Kedves Gyerekek!
Thank You a nevem, és egy öko palack vagyok. Azért keltettek életre a tervezőim, hogy segítsek
megszabadítani Földünket a sok műanyag hulladéktól! Gyertek, segítsetek nekem Ti is! Ráadásul most
segítségetekkel nyerhettek is!
Mit kell tennetek pontosan?
Tanáraitok segítségével készítsetek kreatív használati-, dísz- vagy játék tárgyakat PET palackból!
Fotózzátok le az elkészült munkákat!
Küldjétek be a pályázatotokat!
Buzdítsátok a pályázatotokra való szavazásra ismerőseiteket, hiszen a legtöbb szavazatot kapó
pályázattal értékes ökopalackokat nyerhettek!
De ráhajthattok a szakmai zsűri díjára is, ami nem más, mint egy évre elegendő, technika órához
szükséges alapanyag-eszköz csomag 50.000.- Ft értékben!
Jó munkát kíván: Thank You, az Ökopalack!
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázat tárgya
Szabadon választott technikával, PET palackból készített kreatív használati-, dísz- vagy játék tárgy. A
pályázathoz csatolandó egy rövid (max. 600 karakter hosszú) leírás az elkészített munkáról.
A pályázók köre
Magyarországon bejegyzett általános iskolák, alsó és felső tagozatos osztályai.
Díjazás
A pályázat fődíját a szakmai zsűri ítéli oda. A fődíj egy évre elegendő, technika órához szükséges
alapanyag-eszköz csomag 50.000.- Ft értékben!
A pályázat második helyezettjének díja 1-1 db 0.5 literes Thank you ökopalack az osztály minden
tagjának.
Továbbá a szaktanárok és a szavazók között is kisorsolásra kerül 1-1 db 0.5 literes Thank you
ökopalack.
A pályázati határidők
A pályázatok beküldési határideje: 2018. április 22.
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A pályaműveket ezen időszak alatt kell elkészíteni és feltölteni a www.okopalack.hu/kreativ-palyazat
weboldalra.
Az összes pályamunka beérkezése után kezdődik a szavazás.
A szavazás időtartama: 2018. április 23. – május 7.
Eredményhirdetés: 2018. május 11.
Az eredményhirdetésre a www.okopalack.hu/kreativ-palyazat internetes oldalon kerül sor. A
nyerteseket a Kiíró levélben, e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert díj átadásának
részleteiről.
Formai követelmények
 Pályamű: szabadon választott technikával, PET palackból készített kreatív használati-, dísz- vagy
játék tárgy. A pályázathoz csatolandó egy rövid (max. 600 karakter hosszú) leírás az elkészített
munkáról.
 Technika: szabadon választott.
 Egy pályázó osztály 1 db közösen elkészített pályamunkával nevezhet.
 Pályázók adatai: iskola, osztály, kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefon, e-mail)
 A pályaműveket a Nature’s Design Magyarország által megadott online felületre
(www.okopalack.hu/kreativ-palyazat) kell feltölteni.
A jelentkezés feltételei
A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a
nyertesek kiválasztásának módját.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat,
illusztrációkat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a program népszerűsítésének kommunikációja során
időbeli korlátozás nélkül.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Kiíró jelen pályázattal összefüggésben
felhasználhatja az iskola és az osztály nevét.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a beszámoló írásos és képi elemeit a Kiíró kommunikációs célból
felhasználhatja.
A pályázatból való kizárás oka lehet, ha: a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő
feltételeknek, vagy ha a pályázat határidőre nem érkezett meg.
A sikeres pályázókat elektronikus levélben értesítik a kiírók.
A pályázat kiírók az elutasított pályázatokat nem őrzik meg, és nem küldik vissza.
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A pályázat kiírói indoklás nélkül fenntartják maguknak a jogot a pályázat feltételeinek vagy
határidejének megváltoztatására.
A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
A pályázat fődíját az a pályamunka nyeri, amelyet a szakmai zsűri a legjobbnak ítél. A szakmai zsűri
tagjai:
 Kump Edina környezetkutató, hulladékcsökkentési szakértő
 Ferling Szonja grafikus
 Bernschütz Judit pedagógus
A pályázat második díját az a pályamunka nyeri, amelyre a www.okopalack.hu/palyazat-szavazas
oldalon a legtöbb közönségszavazat érkezik.
A tanárok és a szavazók közül sorsolással történik a nyertes kiválasztása.
A pályázat kiírója
Nature’s Design Magyarország /Thank You ökopalack (6500 Baja, Tóth Kálmán u. 54.)
További információ:
Dobráné Lábodi Edina |E-mail: info@vitalizal.hu | Telefon: +36-30/603-0476
Adatvédelem
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: „Infotv”) értelmében a pályázat kiírói kezelik a pályázók személyes adatait. Az
adatkezelők a pályázaton részt vevő személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően,
kizárólag jelen pályázattal összefüggésben kezelik. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés célja: a
pályázóval való kapcsolattartás. A személyes adatok a pályázat lezárását követően megsemmisítésre
kerülnek.
A résztvevők személyes adatainak kezelése az alábbiakra terjed ki:
Pályázó osztály adatai: iskola neve, iskola elérhetősége (telefon, e-mail), felkészítő tanár neve,
kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail)
Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen pályázati
kiírásban meghatározott személyes adataik kezeléséhez a pályázaton való részvétellel.
Adatkezelők az adatkezelés során bármikor lehetőséget biztosítanak a pályázaton résztvevőknek arra,
hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az
alábbi lehetőségeken: info@vitalizal.hu
Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján a Nature’ Design Magyarország által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a
résztvevő bírósághoz fordulhat az Infotvben foglaltak feltételek szerint. Jelen pontban foglalt
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kötelezettségek teljesítéséért az adatkezelők felelnek. Az adatkezelők kötelezettséget vállalnak az
Infotvben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.
A pályázaton résztvevő személyes adatainak a résztvevő kérésére történő törlése esetén, valamint ha a
résztvevő személyes adatainak kezelése a résztvevő tiltakozása folytán megszűnik, a résztvevő
pályázaton való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
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IV. 14. Ki lesz „2018 legkedvesebb iskolai konyhás nénije vagy bácsija”? (ÚJ)
Pályázati felhívás: https://merokanal.hu/ki-lesz-2018-legkedvesebb-iskolai-konyhas-nenije-vagybacsija/
Kedveled az iskoládban a konyhai dolgozókat? Szépen tálalják az ételed, kedvesen szólítanak meg?
Megjegyzik, hogy mi a kedvenc ételed? Segítőkészek, ha kérdésed van? Készíts vele egy szelfit és
nyerjetek!
Hogyan vehetsz részt a játékban?
Mondd el a menzán dolgozó kedvenc konyhás néninek/bácsinak, hogy van egy pályázat, amelyben
országszerte keressük azokat a konyhai dolgozókat, akik kedvesek, segítőkészek, mindig szépen,
gusztusosan tálalják az ételt, és odafigyelnek rátok! Így munkájukkal példát mutathatnak más konyhai
dolgozók számára is!
Készíts egy közös szelfit, a fotón Te és a konyhás néni/bácsi mindenképpen legyen rajta, de az sem baj,
ha több osztálytársad is látható! Írj/írjatok egy pár sort röviden, hogy szerinted, szerintetek miért Ő a
legjobb konyhás néni/bácsi!
Kérd meg az osztályfőnököd, hogy a fotót és az indoklást legkésőbb 2018. április 6-ig küldje el az
info@merokanal.hu e-mail címre.
A határidő lejárta után feltöltjük a fotót az „Élj könnyebben” Facebook-oldalunkra, nektek nincs más
dolgotok, mint hogy április 10. – május 10. között lájkoljátok a feltöltött képeket! Szóljatok az iskola
minden osztályának, a szülőknek és a pedagógusoknak is! Ha egy iskolából több osztály nevezi a
konyhás nénit/bácsit, akkor a szelfiket montázsként tesszük közzé, a kedvenc konyhai dolgozótokra
érkező szavazatok pedig összeadódnak.
Díjazás
Ki nyer?
A legtöbb lájkot kapó konyhás néni vagy bácsi lesz az év konyhai dolgozója, munkáját egy díjjal ismeri
el az OGYÉI.
A játékban részt vevők közül kisorsolunk tíz osztályt, a nyertesek egy egynapos, az egészséges
táplálkozással kapcsolatos érdekes, informatív osztálykiránduláson vehetnek részt!
Az esemény időpontjáról a nyertes osztályok osztályfőnökeit e-mailben értesítjük!
Eredményhirdetés: 2018. május 15.
Osztályfőnökök figyelmébe:
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Egy konyhai dolgozót több gyermek (több iskolából, több osztályból) is jelölhet közös szelfi
készítésével. Az ugyanarra a személyre érkező jelölések és a képekre adott szavazatok összeadódnak.
A szelfi beküldéséhez kötelező a konyhás néni/bácsi és a szülő, gondviselő írásbeli hozzájárulása azért,
hogy a képet közzé tehessük az OGYÉI közösségi oldalán (Élj könnyebben), valamint a
www.merokanal.hu oldalon. Az írásbeli hozzájárulást az osztályfőnök gyűjti és őrzi, a játékhoz nem kell
beküldeni!
Fontos, hogy az info@merokanal.hu címre küldött e-mailben pontosan adják meg az alábbi adatokat:
-

a regisztráló iskola pontos neve és címe
a regisztráló osztály jelölése (pl. 9A)
a képen szereplő konyhás néni teljes neve
a képen szereplő konyhás néni munkahelyének címe (vagyis a menza, menzát üzemeltető cég
neve és a menza címe, ahol a kép készült)
- a jelölés rövid indoklása
- Az e-mailben kérjük az alábbi szöveget feltüntetni:
Nyilatkozom, hogy a csatolt képeken szereplő konyhás néni/bácsi és a gyermek(ek) esetében
rendelkezésemre áll a szülő/gondviselő írásbeli hozzájárulása a kép közzétételéhez az OGYÉI
közösségi oldalán (Élj könnyebben), valamint a www.merokanal.hu oldalon.
A képeket minimum 1600×900 pixel, jpg fájlformátumban kérjük beküldeni!
Kérjük, hogy egy e-mailbe gyűjtse össze és küldje be az ugyanazzal a konyhás nénivel/bácsival készült
képeket.
Egy osztály csak egy konyhai dolgozót jelölhet!
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IV. 15. ÖNISMERETI tábor középiskolásoknak – Pályázati felhívás a 2018-as térítésmentes
nyári táborra (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://messzehangzo.hu/?p=9626
Amíg hangulatunk és érzéseink attól függnek, hogy mások hogyan kezelnek bennünket, addig olyanok
vagyunk, mint egy marionettbábu. Ha valaki meghúzza a zsinórt, mi annak megfelelően mozdulunk. Ha
megpróbálunk oldottak maradni, akkor kitisztul a fejünk, és hatékonyan tudunk védekezni. A belső erő
alapja az, hogy nem gabalyodunk bele mások érzéseibe és tulajdonságaiba. Teljesen mindegy, milyen az
„adjonisten“, mostantól kezdve te döntöd el, hogy milyen lesz a „fogadjisten“.
Érdekel, hogy milyen csapattag vagy? Jelentkezz, gyere el, és derítsd ki velünk!
„Itt játszva érti meg a gyermek, hogy mi az igazán fontos. A Messzehangzó az alap élethez való
feltételeket tanítja meg nekünk, mint: barátság, egyetértés, szeretet. Büszkén merem állítani, hogy ez az a
tulajdonság, amivel a Messzehangzó egyedül bír!“ (Nikolics Patrik, 14 éves táborozó)
A tábor célja, hogy olyan közösséget teremtsen, ahol megtapasztalhatod a csapat, az együttműködés, a
MI erejét, és ezen belül kibontakoztathatod a benned rejlő egyedi ötleteidet, kreativitásodat, az ÉNed.
Lehetőséged van körülbelül 15 órás közösségi szolgálat teljesítésére is. Ha szeretnél élni ezzel a
lehetőséggel, akkor délutánonként a párhuzamosan futó META Természettudományi táborban való
mentori részvételeddel megteheted ezt. Részvételi szándékod a jelentkezési űrlapon tudod jelezni.
A pályázat részleteihez görgess lejjebb!
PÁLYÁZHATOK?
Ha 15-17 éves középiskolás tanuló vagy, szeretnéd kipróbálni magad csapatban és fejleszteni az
önismeretedet, ám családodnak nincs lehetősége, hogy anyagilag támogasson egy nyári táborban való
részvételben, tarts velünk!
Ha pályázatod sikeres lesz, a táborban való étkezési-, szállás- és programköltségeidet az Alapítvány fizeti
Neked. A tábor helyszínére érkezhetsz egyénileg, de velünk is utazhatsz külön busszal két helyszínről
(Budapest, Komló) ennek költségét Neked kell vállalnod (oda/ vissza utazás 8.000,- Ft).
HOGYAN PÁLYÁZZ?
Töltsd ki az ITT elérhető jelentkezési lapot (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfruybJ70o1qfXYnG5dbyVWLzBv23wPG035tn4ytM52-JM5A/viewform),
melyben
a
következőkre
kérdezünk rá:
- Alapadatok
- Családi és anyagi körülményekre vonatkozó kérdések
- Kitől, honnan hallottál a META Csapatépítő Táborról?
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-

Néhány mondatban fogalmazd meg, miért jelentkeztél a táborba!
Miben érzed magad tehetségesnek? Mi az, amiben a környezeted annak lát?

ÉS
Írj egy levelet 5 évvel ezelőtti önmagadnak! Milyen jó tanácsokkal látnád el akkori önmagadat? Az azóta
eltelt időszak élményei közül ki és mi volt a legnagyobb hatással rád? Bizonyosan vannak dolgok, amit
már másképp gondolsz, mondd el neki. Mire lett volna szükséged, ami úgy érzed megkönnyítette volna
az akkori és későbbi helyzeted.
A pályázatok elbírásának eredményéről április végén mindenkit értesítünk!
A tábor további részleteiről a tabor@messzehangzo.org email címen érdeklődhetsz.
A pályázat beadásának határideje: 2018.04.13.
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IV. 16. Ha szuperhős lehetnél, kinek segítenél? (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://jobbadni.hu/videopalyazat/
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány országos videópályázatot hirdet középiskolás
diákoknak. A pályázat célja a társadalmi problémákra, egyenlőtlenségekre, a társadalmi felelősségvállalás
fontosságára való figyelemfelhívás.
Ha szuperhős lehetnél, kiknek segítenél?
Mondd el nekünk! A videópályázatra 9-13. évfolyamos diákok (osztályok, csoportok) jelentkezhetnek,
maximum 3 perces videóval, melyben szerepel, hogy kiknek és hogyan segítenének.
Kíváncsiak vagyunk rá, hogy a középiskolás fiatalok miként látják szerepüket a nélkülözésben élők
megsegítésében. Mondjátok el, mutassátok meg nekünk, hogy szuperhősként kiknek és hogyan
segítenétek!
Hogyan?
- Küldejetek egy maximum 3 perces videót a videopalyazat@jobbadni.hu címre.
- Töltsétek ki a nevezési lapot, melyet az oldal alján, letölthető dokumentumként találtok meg.
- Írásban kérjetek hozzájárulást valamennyi szereplőtől.
Jelentkezési határidő: április 20.
Tegyünk együtt! Az „Erő” veled van!
Eredményhirdetés: 2018. május 31.
Díjak
I. díj: GoPro kamera és 100 000 forint értékű vásárlási utalvány
II. díj: Korda Filmpark látogatás és 60 000 forint értékű vásárlási utalvány
III. díj: Harry Potter szabaduló szoba játék és 40 000 forint értékű vásárlási utalvány
Segítünk, hogy valódi szuperhősök lehessetek!
Különdíj: A nyertes videóban szereplő segítségnyújtást megvalósítjuk a videót készítő csapattal
közösen.
A beérkezett pályamunkákból a szakmai zsűri kiválaszt 5 olyan videót, melyet közönségszavazásra
bocsát a Szeretetszolgálat Facebook-oldalán (www.facebook.com/MRSZeretetszolgalat), az itt
nyertesként kikerülő videó segítségnyújtási ötletét a Szeretetszolgálat támogatásával megvalósíthatja a
pályázó csapat.
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IV. 17. A tiszta város titkai – a távfűtés rejtett hálózata (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://budairajziskola.hu/rajzpalyazat-tavhoszolgaltatas-napja-2018
RAJZPÁLYÁZAT a Távhőszolgáltatás Napja alkalmából
A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által meghirdetett és támogatott rajzpályázat a művészeti
iskolák tanulói és a budapesti általános- és középiskolás tanulók számára a Budai Rajziskola
szervezésében.
Pályázati adatlap pdf:
https://www.dropbox.com/s/itpzr2fvp9yxc8c/Rajzverseny_fotav%20palyazati%20adatlap.pdf?dl=0
Teljes pályázati kiírás pdf:
https://www.dropbox.com/s/lks5a0n1xhaq2fw/Rajzverseny_fotav%20kiiras_vegleges.pdf?dl=0
A pályázati téma
Ki gondolná, hogy a korszerű távfűtésnek mennyire fontos szerepe van Budapest tiszta levegőjének
megőrzésében! A fővárost behálózó csővezetékeken a lakásokba, középületekbe vagy akár az
Állatkertbe is, környezetbarát formában, biztonságosan jut el a meleg. A távfűtés hőközpontjai
földgázzal, hulladék elégetésével vagy napenergia felhasználásával működnek, melyek kevesebb
szennyezőanyagot bocsátanak ki, mint az egyéb fűtési rendszerek.
Formáld színes képpé a korszerű városról vagy a barátságos meleg otthonokról való elképzeléseidet és
küldd el nekünk! A beküldött kép – vagy képek – iskolai és otthoni munkák is lehetnek. Képzeld el a
főváros háztetőit füstölgő kémények nélkül vagy alkosd újra a várost behálózó vezetékek szövedékét!
Gondolj a kellemes meleget adó otthonokra!
A téma többféle megközelítési lehetőséget is kínál. A könnyebb feldolgozáshoz összeállítottunk néhány
segítő
kérdést,
és
további
ismereteket
találsz
a
FŐTÁV
honlapján
(http://www.fotav.hu/tajekoztatas/zold-fotav/) és Facebook oldalán.
-

Milyennek képzeled el egy nagyváros működésének titokzatos körforgását?
Hogyan valósulhat meg egy életteli városban a környezet védelme a távfűtés rejtett
rendszerével?
Nyomozd ki, hogy milyen ismert, nagy épületek melegét adja még a távfűtés, és valójában
hogyan jut el a hő az épületekig?
Szerinted, miben segíti a családok kényelmét a szabályozható távfűtés? Mit jelent számodra a
kényelmes, meleg otthon és a tiszta levegő?
Milyen lehet az általad elképzelt ideális főváros akár madártávlatból, akár a házak között járva,
vagy milyen egy korszerű távfűtéssel rendelkező épület hétköznapi élete?
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A feladat
Készíts képzeletbeli képet – illusztrációt, plakátot, akár betűplakátot, szabadon választott technikával!
(Színes ceruza, zsírkréta, festék, tempera, akril, pasztell, kollázs, montázs.) A beérkezett és kiállításra
kerülő munkákból óriási, színes, gazdag mozaikot állítunk össze, ezért használj bátran erős, kifejező
színeket!
A pályamunka egyetlen formai követelménye:
30 x 30 cm-es négyzet alakú lap, illetve karton (vagy egy A3-as lapból könnyen kivágható 29,7 x 29,7
cm-es lap). Kérjük a pályamunka hátoldalára ráírni a rajz készítőjének nevét és mellékelni a kitöltött,
aláírt adatlapot!
A határidő
A pályázat beérkezésének határideje: 2018. április 5. (csütörtök) 16 óra.
A pályázati anyagot postai úton vagy személyesen a következő címre lehet eljuttatni: Budai Rajziskola,
1123 Budapest, Alkotás u. 45. A borítékra kérjük ráírni: „Távhőszolgáltatás Napja 2018”.
A rajzpályázat lebonyolításáról, a pályamunkák kiállításáról és a díjátadás szervezéséről a Budai
Rajziskola (továbbiakban: Szervező) gondoskodik.
Pályázati információ: Szombathelyi Réka
Telefonszám: +36 1 355-0341
E-mail cím: info@budairajziskola.hu
A díjak
A pályázaton értékes jutalmakat nyerhetsz! A beküldött képeket két korcsoportban értékeljük. A legjobb
munkák díjai az 1. korcsoportban (6-10 év) Lego City építő játékok, ötnapos nyári rajztábor
Budapesten, különleges rajzeszközök, hőtároló bögrék, hőre változó bögrék; 2. korcsoportban (11-16
év) Samsung és/vagy Lenovo táblagépek, ötnapos nyári művészeti kurzus Budapesten, értékes
rajzeszközök, hőtároló bögrék, hőre változó bögrék;
A legtöbb színvonalas munkát beküldő iskolák felkészítő tanárait is jutalmazzuk!
A válogatott pályázati anyagot a FŐTÁV Zrt Távhőszolgáltatás napi rendezvényén, 2018. április 14-én
mutatjuk be, és ekkor lesz a díjátadás is. A Távhőszolgáltatás Napjának programja elérhető a
www.fotav.hu honlapon. Minden, kiállításon szereplő, elismerésben, díjazásban részesülő tanuló (iskolai
pályázat esetében a felkészítő tanár, egyéni pályázatnál a tanuló szülője-gondviselője) e-mail értesítést
kap a rendezvényt megelőzően.
A kiállításon szereplő munkákat a FŐTÁV Zrt. archiválja, a kiállításra nem kerülő anyagokat április 14ét követően a Budai Rajziskolában lehet átvenni 2018. május 18-áig.
Pályázati szabályzat
A pályázaton nevezési díj nincs.
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A pályázati részvétel és a pályázat kezeléséhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott
személyes adatokat a Szervező, harmadik fél részére nem adja át és a személyes adatkat kizárólag a
nyertes Pályázóval történő kommunikációra és a pályázati kiírásban vállalt kötelezettségei teljesítésére
használja fel.
A Szervező biztosítja a pályázati munkák művészeti szempontok szerinti elbírálását. Továbbá biztosítja,
hogy a pályázati értékelő feladatok ellátására kizárólag olyan személyeket kér fel, akik nem vesznek részt
a pályázók felkészítésében, illetve a pályázókkal rokoni kapcsolatban nem állnak.
Az előírttól eltérő formátumú pályázatok elbírálására a Szervező a jogot fenntartja. A pályázati díjak
készpénzre nem válthatók.
A Szervező kizárja felelősségét a Pályázó téves vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a kiskorú
személy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül beküldött pályázatából vagy a postai szolgáltatás
hibájából bekövetkező hátrányokkal kapcsolatban.
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IV. 18. Képtári történetek 2018 (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://keptaritortenetek.mng.hu/
A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 2018-BAN ISMÉT PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA A MÚZEUM TÍZ MŰALKOTÁS-PARAFRÁZISÁNAK
ELKÉSZÍTÉSÉRE.
Idén két kategóriában lehet jelentkezni.
SZÉPIRODALMI MŰ
-

Nem műelemzéseket várunk, hanem kreatív fogalmazásokat, irodalmi parafrázisokat, amelyek a
kiválasztott alkotásra rezonálnak.
Terjedelem és formátum: 1500‒3000 karakter (szóközökkel), word dokumentum.
Műfaji megkötés nincsen.
Egy pályázó maximum három (különböző műalkotásokra készített) írásművel jelentkezhet.

ÍRÁSMŰVEL PÁLYÁZOK: http://keptaritortenetek.mng.hu/jelentkezes/
RÖVIDFILM
-

30mp–3 perc közötti hosszúságú rövidfilm, a képzőművészeti alkotás filmes parafrázisa.
Műfaji (pl. fikciós vagy dokumentumfilm, riport, animáció, szkeccs stb.) és
eszközhasználati/technikai (pl. telefon, műterem, green box, stop motion stb.) megkötés
nincsen.
Elfogadott formátum: avi/mov/mp4.
Egy pályázó ‒ lehet egyén vagy alkotóközösség ‒ maximum három különböző műalkotásokra
készített és a Youtube-ra feltöltött rövidfilmmel jelentkezhet.

FILMMEL PÁLYÁZOK: http://keptaritortenetek.mng.hu/jelentkezes_film/
Korosztály: 9‒12/13. osztályba járó középiskolás diákok (egy intézményből vagy osztályból többen is
jelentkezhetnek, határon túli diákok jelentkezését is várjuk).
A műalkotások – előzetes jelentkezést követően – személyesen is megtekinthetők a pályázati időszak
alatt a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításában.
Kapcsolat: palyazat@szepmuveszeti.hu
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 2., 12.00 ÓRA
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ZSŰRI (SZÉPIRODALMI MŰ)
-

Bellák Gábor művészettörténész (MNG)
Fenyő D. György középiskolai tanár, irodalomtörténész
Halász Rita művészettörténész (MNG)
Kukorelly Endre író

ZSŰRI (RÖVIDFILM)
-

Szesztay Csanád fotográfus (MNG)
Schlett Anna kommunikációs főosztályvezető (MNG)
Török Ferenc filmrendező

EREDMÉNYHIRDETÉS: JÚNIUS 23., MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (HELYSZÍN: MAGYAR
NEMZETI GALÉRIA)
NYEREMÉNYEK
SZÉPIRODALMI KATEGÓRIA
1. helyezett: 100.000 forint OTP Junior kártyán az OTP Bank felajánlásában
2. helyezett: 1 db LG Micro Audio CM1560 hifi az LG Electronics felajánlásában
3. helyezett: 1 db éves családi belépő a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum
kiállításaira
Közönségdíj: 1 db páros Múzeum+ bérlet
RÖVIDFILMES KATEGÓRIA
1. helyezett: 100.000 forint OTP Junior kártyán az OTP Bank felajánlásában
2. helyezett: 1 db LG Q6 okostelefon az LG Electronics felajánlásában
3. helyezett: 1 db éves családi belépő a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum
kiállításaira
Közönségdíj: 1 db páros Múzeum+ bérlet
A legjobb írásokat kiállítjuk az adott műalkotás mellett a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításában,
illetve publikáljuk az intézményi honlapon/facebook oldalon, a kisfilmekkel egyetemben.
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IV. 19. Szimba rajzpályázat 2018 - Közlekedj biztonságosan kerékpárral! (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=84
Rajzold le, hogyan kell biztonságosan közlekedni kerékpárral!
Fotózd le a rajzot és töltsd fel ITT: http://alapitvany.generali.hu/szimba_rajz_adatlap.php
Kik vehetnek részt a pályázaton?
I. korcsoport: óvodások
II. korcsoport: 6–10 éves tanulók
III. korcsoport: 11–14 éves tanulók
Nyeremények korcsoportonként:
•
•

Az első három legügyesebb művészpalánta egyenként 50 000 Ft-os ajándékutalványt nyer.
További 22 pályázó egyenként 25 000 Ft-os ajándékutalványt nyer.

A Szimba rajzpályázat fontos időpontjai:
A pályázat kiírása: 2018. március 19.
A pályázat feltöltésének határideje: 2018. június 15.
A pályázatok elbírálása és a nyertesek névsorának közzététele a generali.hu/alapitvany oldalon:
2018. július 13.
A nyeremények kiküldésének időpontja: 2018. augusztus 15.
A pályázó kizárólag egy darab pályaművel indulhat.
A pályázatok értékelése
A pályaművek értékelésekor korcsoportonként 25 nyertes pályázatot választunk ki, ezekből határozzuk
meg az első három helyezettet. A korcsoportonkénti első három helyezett egy-egy 50 000 Ft-os
ajándékutalványt nyer. A korcsoportonkénti további 22 nyertes egy-egy 25 000 Ft-os ajándékutalványt
nyer. A nyereményeket postai úton, tértivevénnyel küldjük ki az adatlapon megadott szülő nevére és
címére.
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IV. 20. Mesterecset (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.mesterecset-palyazat.hu/
A Magyar Államkincstár idén negyedik alkalommal hirdeti meg Mesterecset elnevezésű országos
pályázatát. Alkoss, majd küldd be rajzodat, festményedet, képzőművészeti alkotásodat a
korcsoportodnak megfelelő témában és nyerd meg a 150.000 Ft értékű üdülési utalványt tartalmazó
fődíjat az egész családnak vagy a többi értékes ajándékutalvány egyikét!
Korcsoportok, témák
6 -9 év, téma: A kalandvágyó KINCSvadász
10-14 év, téma: Mit rejt a KINCSes láda?
15-18 év, téma: Amikor a KINCSet érő célok teljesülnek
Nyeremények
- Fődíj mindhárom korosztályban: "150.000 Ft értékű üdülési utalvány"
- Második helyezett mindhárom korosztályban: "100.000 Ft értékű sportutalvány"
- Harmadik helyezett mindhárom korosztályban: "50.000 Ft értékű műszaki- vagy játék vásárlási
utalvány"
Különdíj
Az adott korcsoportban legtöbb Facebook like-ot kapó pályázó "50.000 Ft értékű műszaki- vagy
játékutalvány"
Határidők
Beküldési határidő: 2018. április 22.
Facebook szavazás időszaka: 2018. április. 23. - 2018. május 31. 24:00
Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó: 2018. június 13., 11:00 a Magyar Államkincstár központi
épületében (1054 Budapest, Hold utca 4.)
Pályázat menete
- Küldd be rajzod vagy festményed a korosztályodnak megfelelő témában a weboldalunkon
keresztül, de ha szeretnéd alkotásodat élőben is megmutatni, postai úton is elküldheted
címünkre! (1054 Bp., Hold u. 4.)
- Kövesd a Mesterecset Pályázat Facebook oldalát, amit itt érhetsz el:
https://www.facebook.com/mesterecsetpalyazat/
- Gyűjtsd be a legtöbb like-ot a garantált különdíjért! (az alkotásokat 2018. április 23. napján
tesszük közzé)
- Figyeld a Facebook oldalunkat, júniusban eredményt hirdetünk!
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IV. 21. „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/palyazat-magyarorszag-jo-tanuloja-jo-sportoloja-2017-cim-elnyeresere
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a
„Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017”
cím elnyerésére.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” címmel azon
tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2016/2017. tanévben eredményes tanulmányi
munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.
A pályázat kiírásában közreműködnek a sportköztestületek:
Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, valamint a
Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar
Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség tagszervezetekkel).
A pályázat célja:
− az ifjúság ösztönzése
 az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra,
 a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, továbbá
 fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;
− a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek
segítése;
−
−
-play szellemének ápolása; valamint
−
A pályázat díjazása:
A díjazottak a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” címet elismerő miniszteri oklevelet
kapnak a 2016/2017 tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló
sportteljesítményükért.
Három kategóriában nyújtható be pályázat (a 2016/2017. tanévre vonatkozóan):
I. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói
jogviszonyban részt vevő 5−8. évfolyamos tanulója
II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói
jogviszonyban részt vevő 9−13. évfolyamos tanulója
III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-,
mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója
A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
1. A 2016/2017. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai
oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5−13. évfolyamos tanulója, vagy legalább az
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egyik félévben felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-,
mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója;
2. Tanulmányi átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve – az I. és II. kategóriában a magatartás és
szorgalom jegyek kivételével számítva − elérte az alábbi eredményt:
I. kategória: a 2016/2017. tanév végén legalább 4,80
II. kategória: a 2016/2017. tanév végén legalább 4,70
III. kategória: a 2016/2017. tanév I. vagy II. félévében a súlyozott tanulmányi átlaga – minimum 15
teljesített kredit mellett – legalább 4,00
3. A 2016/2017. tanévben (2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között) a Pályázati útmutatóban
meghatározott sportágban és versenyen 1−6. helyezést ért el. A Pályázati felhívás és a Pályázati
útmutató az alábbi weboldalakon érhető el:
− a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag,
− a pályázati kiírásban közreműködő sportköztestületek és tagszervezetek honlapjain
(www.olimpia.hu
www.hparalimpia.hu,
www.nvesz.hu,
www.ndhsz.hu,
www.mdsz.hu,
www.mozduljra.hu).
A pályázat benyújtása:
A pályázati dokumentációt (amely a Pályázati adatlapból és mellékletekből áll) három (egy eredeti és
kettő, az eredetivel megegyező, egyszerű másolat) példányban kell benyújtani kizárólag papíralapon,
postai úton az Emberi Erőforrások Minisztériumának címére, a Pályázati útmutatóban foglaltaknak
megfelelően.
(Első lépésként a szükséges igazolásokat kiállító intézménnyel és szervezettel/szervezetekkel történő
kapcsolatfelvételt javasoljuk, mivel a dokumentumok elkészítése és esetleges postai kézbesítése
hosszabb időt vesz igénybe. Hiánypótlásra nincs lehetőség!)
Benyújtási (postai feladási) határidő: 2018. április 17.
A pályázat értékelése:
A pályázatokat az Értékelő Bizottság – a tanulmányi, valamint a sporteredményeket figyelembe véve –
egységes szempontsor alapján értékeli. A pályázat díjazottjairól – az Értékelő Bizottság által felterjesztett
javaslat alapján − az oktatásért felelős miniszter hoz döntést.
Értesítés a pályázat eredményéről:
A díjazottak listája a pályázat benyújtási határidejét követő 90 napon belül – az elért eredmény és
oktatási intézmény megjelölésével − közzétételre kerül a kormányzati portálon az Oktatásért Felelős
Államtitkárság vezető hírei között, amelyről a pályázók a kapcsolattartó e-mail címére küldött
elektronikus üzenetben kapnak értesítést.
Díjátadás:
A legmagasabb pontszámot elért díjazottak meghívást kapnak a „Magyarország jó tanulója − jó
sportolója 2017” cím díjátadó ünnepségére, a többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet.
A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza.
További információ: A pályázattal kapcsolatosan további információt Géczi Katalin, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36 (1) 795 4135 telefonszámon.
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V.
Pályázat óvodások részére
V. 1. Rajzpályázat Csukás István Mesehősei címmel
Pályázati felhívás: http://klauzalhaz.hu/2018/02/26/rajzpalyazat/
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
RAJZPÁLYÁZATOT hirdet
Csukás István Mesehősei címmel.
Melyik a kedvenc Csukás István mesehősöd? Rajzold le!
Süsü, Mirr-Murr, Nagy Ho-Ho-Ho horgász, Gombóc Artúr, esetleg Pom-Pom? Te hogyan látod őket?
Úgy, ahogyan a mesekönyvekben vagy rajzfilmekben ábrázolják?
Amennyiben a válasz nem, akkor fogj ceruzát, festéket vagy bármi egyéb rajzeszközt és alkosd meg
nekünk a te saját Csukás István mesehősödet. Egy vagy több mese illusztrálásával is nevezhetsz.
Pályázhatsz, ha óvodás vagy alsó tagozatos vagy, közös alkotást is készíthetsz az ovis csoportoddal vagy
osztálytársaiddal.
Beküldés módja:
A beküldött pályamű hátoldalára írd fel a nevedet, az életkorodat, a címedet, az óvodád vagy iskolád
nevét és címét, nevezd meg csoportodat vagy osztályodat, és küldd el egyik szülőd telefonszámát vagy
e-mail címét is.
A rajzodat személyesen a Klauzál Ház információs pultjánál adhatod le, elküldheted postán a Klauzál
Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 1224 Budapest, Nagytétényi út 31-33. szám alá vagy
elektronikusan a kommunikacio@klauzalhaz.hu címre.
A pályázat beküldésével egyidejűleg hozzájárulsz ahhoz, hogy pályaművedet ellenszolgáltatás nélkül
megjelentethetjük.
Beküldési határidő: 2018. május 7.
Mesés nyeremények!
1. díj: Családi hétvége a Balatonakali Gyermektáborba
2. díj: Rajzolsz, mi megvarratjuk neked! – a szerencsés nyertes megkapja rajza 40 cm-es valódi 3D-s
figuráját.
3. díj: Mirr-Murr figura, egyedileg elkészítve.
Csoportos különdíj:
Közös pályázat esetén színházjegy csoportod vagy osztályod részére a Klauzál Ház gyerek- vagy ifjúsági
színházába.
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Eredményhirdetés:
2018. május 26. szombat Mesefesztivál.
A beküldött pályaművekből kiállítást is szervezünk.
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V. 2. Pályázati felhívás az M3-as metró felújításával kapcsolatban – óvodások részére (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.m3felujitas.hu/node/215/
A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósága pályázatot hirdet óvodásoknak az M3-as metró
felújításával kapcsolatban.
Hatalmas munka zajlik a föld alatt, megújul az M3-as metróvonal. Ezt a bonyolult építkezést azonban
csak az ott dolgozó szakemberek láthatják igazán. Mi most arra vagyunk kíváncsiak, vajon TE hogyan
képzeled el a metróépítést!
Számos nagyszerű díj is vár az első három helyezettre, valamint a közönségdíjas versenyzőre, többek
között: értékes elektronikai eszközök, fürdőbelépők, színház- és múzeumjegyek, bérletek, részvétel
múzeumpedagógiai foglalkozásokon, könyvjutalom. Lehetőség lesz meglátogatni a BKK FUTÁR
központját.
A pályaművek beadási határideje: 2018. május 26. Ennek végeztével a díjazott, illetve a szakmai zsűri
(festő-, fotó-, képzőművészek) által arra alkalmasnak ítélt művekből kiállítás nyílik.
Az ünnepélyes díjátadóra 2018. június 26-án kerül sor a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Galériában, szeptemberben pedig a József Attila Színház Galériájában nyílik tárlat az alkotásokból.
A pályázók a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy műveiket a BKV Zrt., valamint a Metró
Felújítási Projekt Igazgatóság szabadon felhasználhassa a későbbiekben.
A művek elbírálásánál a szakmai zsűri minden pályázót a saját korosztályával mér össze.
További fontos részletek, úgymint a pályázati témakörök, a pályaművek beadásának pontos kritériumai
- az alábbi PDF fájlban olvashatóak
Kérdés esetén az m3palyazat@bkv.hu

e-mail címre várjuk a leveleket.

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu
- 50 -

V. 3. Szimba rajzpályázat 2018 - Közlekedj biztonságosan kerékpárral! (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=84
Rajzold le, hogyan kell biztonságosan közlekedni kerékpárral!
Fotózd le a rajzot és töltsd fel ITT: http://alapitvany.generali.hu/szimba_rajz_adatlap.php
Kik vehetnek részt a pályázaton?
I. korcsoport: óvodások
II. korcsoport: 6–10 éves tanulók
III. korcsoport: 11–14 éves tanulók
Nyeremények korcsoportonként:
•
•

Az első három legügyesebb művészpalánta egyenként 50 000 Ft-os ajándékutalványt nyer.
További 22 pályázó egyenként 25 000 Ft-os ajándékutalványt nyer.

A Szimba rajzpályázat fontos időpontjai:
A pályázat kiírása: 2018. március 19.
A pályázat feltöltésének határideje: 2018. június 15.
A pályázatok elbírálása és a nyertesek névsorának közzététele a generali.hu/alapitvany oldalon:
2018. július 13.
A nyeremények kiküldésének időpontja: 2018. augusztus 15.
A pályázó kizárólag egy darab pályaművel indulhat.
A pályázatok értékelése
A pályaművek értékelésekor korcsoportonként 25 nyertes pályázatot választunk ki, ezekből határozzuk
meg az első három helyezettet. A korcsoportonkénti első három helyezett egy-egy 50 000 Ft-os
ajándékutalványt nyer. A korcsoportonkénti további 22 nyertes egy-egy 25 000 Ft-os ajándékutalványt
nyer. A nyereményeket postai úton, tértivevénnyel küldjük ki az adatlapon megadott szülő nevére és
címére.
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