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                    A VÍZ ÉRTÉK! BECSÜLD MEG! 

 

 
Szemléletformáló programok a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szervezésében 

KEHOP 2.1.7.-19-2019-0006 
 

Miért érték a csapVÍZ? Hogyan tudjuk megbecsülni? 
Mit kell tennünk, hogy ne duguljanak el szennyvízcsatornáink? 

 

Fotózz, rajzolj, készíts videót és írj kreatívan! 
 

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szolgáltatási területén 2021. évben is meghirdeti rajz – és képregény, 
valamint fotó, video és irodalmi alkotás pályázatát a szolgáltatási területén lévő általános 
iskolák alsó – és felső tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára. 

 
Milyen korcsoportokban indulhattok a Pályázatokon? 

 
1. korcsoport: általános iskola alsó tagozatos tanulói  
2. korcsoport: általános iskola felső tagozatos tanulói 
3. korcsoport: középiskolai diákok 

 
Elvárások a rajz és/vagy képregény pályázattal kapcsolatosan:  

 
 a 2021. évi Víz Világnapi témának és a korcsoportoknak megfelelő rajz, 

festmény, plakát vagy képregény 
 eredeti, ötletes pályamunkák, amelyek tetszőleges technikával készülhetnek 
 egy tanuló maximum 2 rajzot/2 plakátot A/4, A/3 és/vagy A/2-es méretben és 

egy képregényt (max. 5 oldal A/5-ös méret) készíthet  
 

Elvárások a fotópályázattal kapcsolatosan:  
 

 a 2021. évi Víz Világnapi témának és a korcsoportoknak megfelelő saját 
készítésű fotók, 3-5 fotóból álló sorozat 

 legalább 10x13 cm méretben és/vagy digitális formában  
 egy tanuló maximum 3-5 fotóval pályázhat 

 
Elvárások a video pályázattal kapcsolatosan:  
 

 a 2021. évi Víz Világnapi témának és a korcsoportoknak megfelelő 1 db. max. 
2 perces video 
 

Elvárások az irodalmi pályázattal kapcsolatban: 
 

 a 2021. évi Víz Világnapi témának és a 
korcsoportoknak megfelelő 1 vers vagy 



 

max. 2 oldalas (arial 12-es betűméret 1,5 sorköz) prózai alkotás.  
 
Kérjük, a pályaművek hátoldalán minden pályázó tüntesse fel alkotása nevét, korát, 
osztályát, iskoláját, felkészítő tanárát és elérhetőségét (postai cím, telefonszám), továbbá 
az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően kérem a szülőket, a csatolt 
hozzájárulási nyilatkozat kitöltésére és az alkotásokkal együtt történő 
visszaküldésre. 
 

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mindhárom korcsoport első helyezettjeit jutalomban részesíti, a 
nyertesek nevét és iskoláit honlapunkon közzétesszük. 

 
A pályaművek beérkezési határideje: 2021. március 19. 

 
Beérkezés postai címe: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401, Nyíregyháza, Tó út 5. Pf.290. 

A borítékra írják rá: A VÍZ ÉRTÉK! BECSÜLD MEG! 
 

A visszaküldött pályamunkákkal és az aláírt hozzájárulási nyilatkozattal az alkotók 
tudomásul veszik, hogy munkáik a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonába kerülnek, azok 

kiadványaikban és honlapukon közzétételre kerülhetnek. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


