PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

„Víz(mű)hiány: nagyvárosi élet szolgáltatás nélkül”
rajzpályázat élmény-osztálykirándulásért
A 2019. évi víz világnapja alkalmából a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. rajzpályázatot hirdet a szolgáltatási területén
működő általános iskolás osztályok részére. Mindazon gyerekek, fiatalok munkájára számítunk, akik kreatív
módon jelenítik meg a nagyvárosi élet látképét és kihívásait ivóvíz- és/vagy szennyvízszolgáltatás nélkül.
PÁLYAMŰ:
-

Olyan rajzokat, festményeket várunk a fenti témakörben, amelyek bemutatják, milyen hatással lenne a
város életére a közműves vízszolgáltatás, a korszerű szennyvízelvezetés megszűnése.
Az alkotások tetszőleges technikával készülhetnek (pl. ceruza, zsírkréta, tempera) A/4-es, vagy A/3as méretben. Egyéb méretű munkákat nem áll módunkban értékelni.
A készítők az alkotásuk beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a
pályamunkát a későbbiekben külön díjazás nélkül részben vagy egészben honlapján, a sajtóban, ill.
egyéb kommunikációs felületen felhasználhassa. (A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Adatkezelési tájékoztatója
a www.tettyeforrashaz.hu/adatvedelem oldalon itt elérhető.)

PÁLYÁZÓK KÖRE:
-

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szolgáltatási területén tanuló általános iskolás osztályok egy vagy több
fős alkotóközösségei. (Ellátott települések: www.tettyeforrashaz.hu)
Egy osztály több alkotással is nevezhet!

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA:
-

-

A „Víz(mű)hiány: nagyvárosi élet szolgáltatás nélkül” szlogennel beküldendő pályamunkákat a TETTYE
FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs, Búza tér 8/B alatti ügyfélszolgálati irodájába (nyitvatartás: hétfő-kedd-szerda,
péntek: 8.00-14.00, csütörtök: 8.00-20.00), vagy a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. részére (Pécs,
Király utca 27. nyitavtartás: hétfőtől péntekig: 8:00-16:00) kérjük eljuttatni.
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. március 18., hétfő 16 óra.
Az alkotások hátoldalán kérjük minden esetben feltüntetni az alábbi adatokat: az osztályt és az iskola
nevét, a rajzot készítő diákok nevét, életkorát, a felkészítő tanár vagy osztályfőnök nevét, továbbá a
kapcsolattartás céljából elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím).

DÍJAZÁS:
A rajzokat alsó és felső tagozatos kategóriák szerint zsűri értékeli, a fináléba jutott alkotásokból a Pécsi
Állatkert aulájában rendezünk kiállítást a víz világnapi hétvégén, március 23-24-én. A látogatók a
belépőjegyek megváltásakor szavazólapot is kapnak, amellyel voksolhatnak a versenyben lévő rajzokra. A
hétvégi rendezvényen beérkezett összesített szavazatok alapján hirdetjük ki és értesítjük a győzteseket 2019.
március 29-ig.
A legtöbb szavazatot kapó alkotást beküldő alsós és felsős osztály jutalma egy-egy egynapos élményosztálykirándulás az Osztálykirandulas.hu szervezésében (Ízelítő a kirándulás programjából: buborékfoci,
sárkányhajózás, soft-csúzlis kalandjáték). A nyeremény a programokon való részvételi díjakat tartalmazza az
osztályokra nézve; az utazás költsége az osztályt terheli.
További információ: kommunikacio@tettyeforrashaz.hu, 72/421-720

