A Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete,
és a NEFAG ZRT Erdei Művelődési Háza
A VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából
„A Vízi Együttműködés Nemzetközi Éve” témában
KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodások, általános iskolák alsó és felső tagozatos és középiskolák diákjai részére.
A benyújtandó alkotások témája a „A Vízi Együttműködés Nemzetközi Éve”. Pályázni lehet
olyan alkotással, amely témájával, hangulatával, vagy az általa közvetített gondolattal
kapcsolódik a kiírt témához és a pályázó saját érzésein, ismeretein alapul. Ahogyan a kiírásban is
olvashatjátok, ez a rajzpályázat is egy szervezetek közötti együttműködés eredménye.
Számotokra mit jelent a Vízi Együttműködés, hogy képzelitek el? Engedjétek szabadon a
fantáziátokat: ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, felszíni és felszínalatti vizek, a vizek védelme
témákban!

Kik milyen technikákkal pályázhatnak?
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A pályamunkáikat postán küldjék el, melynek min. mérete A/4 -21x29,5 cm- , de ne haladja meg
az A/3 - 42x 29,5 cm-t.
Egy pályázó max. 3 pályamunkával vehet részt a pályázaton.
A beküldött pályamunkákon kérjük tüntessétek fel neveteket, életkorotokat, iskolai osztály, a
felkészítő pedagógus nevét, elérhetőségeteket (postai cím, telefon,) iskolátokat, valamint email elérhetőségeteket is!
A pályamunkákat 2013. március 11-ig lehet beküldeni a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház
Szolnok 5000, Kaán Károly út 5 vagy a varine@kotikovizig.hu e-mail címre, ahol a legjobb
pályamunkákat díjazzák, és továbbküldik az országos bírálatra.
A pályázatokkal kapcsolatban további információ: Váriné Szöllősi Irén 56/501934

Erdei sétával egybekötött vetélkedő, akadályverseny
A Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki- Területi Szervezete és a NEFAG ZRT Erdei
Művelődési Háza 2013 március 27-én 9 00 és 1430 óra között a Víz Világnapja alkalmából
vetélkedőt rendez

Térségünk a Közép Tisza
címmel, a Szolnok és Szolnok környéki általános iskolák 7-8 osztályos tanulóiból álló 3 fős
csapatok részére.
A vetélkedő helyszíne a NEFAG Erdei Művelődési Háza, Találkozás 845-kor a Művelődési
Háznál.
A vetélkedő során az iskolákat képviselő csapatok „akadályverseny” szerű formában, több
helyszínen megismerkednek a város és annak életében fontos szerepet betöltő víz sokrétű
kapcsolatával, a vizes élőhelyek világával, majd a rendezvény végén a megszerzett
információkról záró vetélkedőn adnak számot. A vetélkedőn való részvétel speciális felkészülést
nem igényel,
A szerevezők iskolánként egy csapat jelentkezését várják. Jelentkezni ennek az adatlapnak
2013. március 11-ig ( hétfő ) történő, alábbi címre való visszaküldésével lehet:
Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete
Levél cím:
KÖTIVIZIG
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.

Gazsó Ákos

A rendezvénnyel kapcsolatos további információ: Váriné Szöllősi Irén (06-56/501-934), illetve
Gazsó Ákos (06-30/445-6137)

*Alulírott …………………………………….. a …………………………………………..
Általános Iskola csapatát benevezem a 2013. március 27-én megrendezésre kerülő Víz
Világnapi vetélkedőre.
Szolnok, 2013……........., hó, …………..nap
………………………………..

·

(telefonszám:
)*
az esetleges változások megfelelő időben történő közlése miatt kérjük megadni

