Pályázati kiírás
A Szegedi Vízmű Zrt. pályázatot hirdet AZ"ÉLŐVIZEINK TISZTASÁGÁNAK VÉDELME, ÉS TUDATOS VÍZHASZNÁLATRA NEVELÉS A
KLÍMA VÁLTOZÁS KORÁBAN" TÁRGYÚ „KEHOP 2.1.7-19-2019- 00016 A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos
szemléletformálás” projekt keretében általános iskolások számára (alsó és felső tagozat):
1.

Plakátpályázat – Mit nem szabad a csatornába dobni?

Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, amit levitt a víz, attól egyszer s mindenkorra megszabadult, bármi
volt is az. Azt képzeljük, a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanítani fog mindent. Ez sajnos nem igaz. A csatornahálózat állapota
és a szennyvíztisztítótelep működése erősen függ a csatornába engedett szennyvíz tartalmától. Vannak szennyezőanyagok,
amelyekkel a szennyvízkezelési technológia nehezen tud megbirkózni. Néhány ember felelőtlen magatartása megnehezítheti a
szolgáltatást, károsítva ezzel a többi fogyasztót, és végeredményben a természetet is.
Tilos a szennyvízcsatornába konyhai maradékot, használt étolajat, nedves törlőkendőt, pelenkát, egészségügyi betétet, tampont,
egyszer használatos szájmaszkot, gumikesztyűt, festéket, oldószereket, ruhákat és gyógyszereket, benzint, vegyi anyagot,
robbanásveszélyes folyadékot valamint műanyag, fém vagy szilárd hulladékot (pl. építési törmeléket, stb.) juttatni!
Készíts plakátot, hívd fel a figyelmet erre!



Az alkotások bármely technikával készülhetnek: rajzolj, fess, fotózz, vagy tervezz számítógépen, a lényeg, hogy alkoss.
Az alkotásokat e-mailben (rajz, festmény esetén szkennelve vagy fotózva), nyomtatásra alkalmas formátumban (méret
max. 5 MB) küldd a palyazat@szegedivizmu.hu címre!

2. Ivókút szépítés – Tervezz díszítést a „kék” nyomós kutakra!
Szegeden és Algyőn több mint 150 db Közkifolyók, ismertebb nevén kék nyomós kút található. Habár évtizedek óta része a
településeknek. Számos helyen indult már kezdeményezés az országban a kutak dekorálására.
Tervezz te is új külsőt a kék kutaknak: lehet pöttyös, csíkos, katicás, vizes, virágos, vidám, stb. A legjobb alkotás(oka)t
megvalósítjuk, kifestünk egy (vagy akár több) ivókutat.




Az alkotások bármely technikával készülhetnek: rajzolj, fess, fotózz, vagy tervezz számítógépen, a lényeg, hogy alkoss.
A csatolt „sablon”-nal is dolgozhatsz, ha szeretnél.
Az alkotásokat e-mailben (rajz, festmény esetén szkennelve vagy fotózva), nyomtatásra alkalmas formátumban (méret
max. 5 MB) küldd a palyazat@szegedivizmu.hu címre!

A pályázók köre
Szegedi és algyői általános iskolák. A tanulók pályázhatnak egyénileg, de csoportosan is: az iskolákon belül osztályok, szakkörök,
tagozatok.
Pályázati feltételek
Egy pályázó legfeljebb 3 alkotással
nevezhet. Egy iskola több pályázatot is
beküldhet egyszerre (ilyen esetben
kérünk, mellékeljenek egy összefoglaló
táblázatot
is,
ami
alapján
beazonosítható az alkotó (név; lakcím;
születési dátum).
-

Az e-mail tartalmazza a pályázó(k)
adatain (név; lakcím; születési dátum)
kívül az elérhetőségei(ke)t is: e-mail
cím és/vagy telefonszám (csoportos
pályázat esetén az iskola nevét, a
pályázó osztály/szakkör jelölését,
elérhetőséget)!

-

A Szegedi Vízmű 2021. április 22-ig
bírálja el a pályázatokat. Az elbírálás
eredményéről a pályázókat a döntést
követő 5 munkanapon belül írásban
értesítjük.

-

A pályázaton való indulással a pályázó elfogadja, hogy a pályaműveket és a pályázók nevét a Szegedi Vízmű Zrt. közzéteheti
(saját honlapján, Facebook oldalán, sajtóanyagban, hírlevélben, stb.). A beküldött alkotások ellenérték nélkül a kiíró
tulajdonába kerülnek, szabadon felhasználhatóak, esetleges megjelentetésükért pályázó díjazásban nem részesül.

-

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, és a 2011. évi CXII. (2011.VII.26.) az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok
kezeléséhez” dokumentum kitöltése szükséges a pályázaton való részvételhez.
(Pályázati kiíráshoz csatolt anyag: „TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA – 18 év alatti kiskorú
adatközléséhez és az adatok kezeléséhez”)

Értékelés, díjazás
• Plakátpályázat: A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk a Szent István téri víztoronyban, valamint felkerülnek a Szegedi
Vízmű Zrt. honlapjára (www. szegedivizmu.hu). A legjobb alkotásokat díjazásban részesítjük.
• Ivókút szépítés: a legjobban sikerült tervekből kiállítást rendezünk a Szent István téri víztoronyban, valamint felkerülnek a Szegedi
Vízmű Zrt. honlapjára (www. szegedivizmu.hu). A legjobb alkotás(oka)t megvalósítjuk, kifestünk egy (vagy akár több) ivókutat
Szegeden. A legjobb alkotásokat díjazásban részesítjük.

A pályázat beadási határideje: 2021. március 31.
Szeged, 2021. március 1.

Bővebb információ:
Balaton Krisztina
kommunikációs vezető
Szegedi Vízmű Zrt.
Tel.: 62/558-808
E-mail: balaton@szegedivizmu.hu

Szegedi Vízmű Zrt.
www.szegedivizmu.hu
https://www.facebook.com/szegedivizmu

