NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS FELTÉTELEK
A
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÁLTAL ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
SZÁMÁRA MEGHIRDETETT
RAJZ-, FOTÓ-, PLAKÁT ÉS VIDEÓ PÁLYÁZATHOZ

A pályázat címe: „Utazás a tiszta levegő felé!”
Szlogen: Utazz velünk egy olyan világba, ahol nincs szennyezett levegő, füstölgő gyárkémény, csak
napsütés és tiszta égbolt… Nincs más dolgod, mint bemutatni úticélodat, és képekkel elmesélni mit tennél
azért, hogy ez az álom valósággá váljon!
A pályázat célja
Az egészségre való nevelést sohasem lehet elég korán kezdeni. Ezért a Nemzeti Népegészségügyi
Központ pályázatot hirdet az általános iskolák alsó- és felső tagozatos diákjai számára. A pályázat
elsődleges célja, hogy ráirányítsuk a gyermekek figyelmét a bel- és kültéri légszennyezés káros hatásaira
és az alkotásokon keresztül megismerjük gondolatvilágukat arról, hogy hogyan lehet javítani a bel- és
kültéri levegő minőségét, illetve mit gondolnak az egészséges levegőről.
A pályázók köre
A pályázatokat az általános iskolákban tanuló diákok egyénileg vagy osztályonként nyújthatják be a
pályázati anyagtól függően. Egyénileg a pályázók rajzokkal, fotókkal, audiovizuális művekkel és
plakátokkal pályázhatnak. Audiovizuális művek és plakátok csoportosan is beadásra kerülhetnek.
A pályázat részletei
Az alkotás szabadon választott eszközzel készíthető el, szabadon választott méretben és formában (rajz,
grafika, festmény, fotó, montázs, kollázs). A beküldött fotó mérete 5 MB legyen, JPEG formátumú.
Amennyiben a pályázó filmet/animációt készít, úgy annak hossza maximum 90 másodperc lehet, mérete
ne haladja meg az 1 GB-ot.
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Jelen pályázati felhívásra egy fő pályázó 1 db pályaművel pályázhat.
A pályázatok értékelése, díjazás
A beérkezett pályázatokat kategóriánként egy öt főből álló szakmai zsűri értékeli.
Kategóriák és korcsoportok
1. Rajz alsó- és felső tagozatosoknak
2. Fotó alsó- és felső tagozatosoknak
3. Plakát alsó- és felső tagozatosoknak
4. Plakát osztályoknak
5. Audiovizuális alkotások alsó- és felső tagozatosoknak
6. Plakát osztályoknak
Díjazás
Minden kategóriában, korcsoportonként az egyénileg pályázók közül az első három helyezettet díjazzuk.
Az osztályonként benyújtott pályázatok esetében kategóriánként egy- egy győztest hirdetünk. A
győztesesek értékes tárgyjutalomban részesülnek. Mindemellett a kiemelkedő pályaművekből a szerzők,
alkotók feltüntetésével kiállítást rendezünk.
Pályázat benyújtása
A kézzel készített pályamunkákat (pl.: rajzok, plakátok) postai úton a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) Pf.: 777
Laboratóriumi Központ
Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztályára
,,Tiszta levegő” jeligével várjuk.
Az elkészült mű hátulján kötelezően feltüntetendő: Pályaműnek adott cím, pályázó neve, életkora,
levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe. A küldemény kötelező melléklete: Szülői hozzájáruló
nyilatkozat.
Fotók, audiovizuális alkotások esetében e-mailben a tisztalevego2019@gmail.com várjuk az alábbiak
szerint:

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Az e-mailek tárgya minden esetben „Tiszta levegő” jeligével kezdődjön, majd a pályázó nevével
folytatódjon.
Az e-mail további fontos, szövegmezőbe írt tartalma: Pályaműnek adott cím, életkor, levelezési cím,
telefonszám, e-mail cím. Kérjük, hogy e-mailen is csatolják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot.
Beküldési határidő: 2019. május 10.
A nyerteseket 2019. május 20-ig e-mailben értesítjük!
A pályázathoz kapcsolódó további információk elérhetők az InAirQ Magyarország facebook oldalán.
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