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Pályázati kiírás 
 

„Vizet mindenkinek” rajzpályázat 
 

Beadási határidő: 2019. március 14. 
 

 
A mosonmagyaróvári AQUA Szolgáltató Kft. a Víz Világnapja alkalmából meghirdeti 
„Vizet mindenkinek” című rajzpályázatát a cég szolgáltatási területén működő 
általános iskolák diákjai és óvodások számára. 
 
A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a vízre, mint a létezés egyik 
elengedhetetlen feltételére, az ivóvizek és az élővizek megóvásának 
szükségességére, a víz élettani jelentőségére. A pályamunkákban értékeljük, ha a 
fentebb megadott szempontok mellett általában is ösztönöznek a környezetünk 
védelmére. Mindezeket többek között olyan rajzok segítségével szeretnénk elérni, 
melyek rámutatnak, hogy a csapvíz fogyasztása milyen fontos szerepet tölt be 
egészségünk megőrzésében. A pályázók a legnagyobb teret engedhetik a 
kreativitásnak és alkotói szabadságnak. 
 
 
A pályázatra három korosztályban várunk alkotásokat: 
 

1. korosztály: óvodások 

2. korosztály: általános iskola, alsó tagozatosok 

3. korosztály: általános iskola, felső tagozatosok 

 
Személyenként maximum 3 pályázati anyagot várunk. A rajzokat tetszőleges 
technikával A/3-as vagy A/4-es méretű lapra készíthetik el a pályázók. Kérjük a 
pályázókat, hogy minden alkotás hátoldalán tüntessék fel: 
 

- nevüket 

- életkorukat 

- elérhetőségeiket (e-mail cím vagy telefonszám) 

- az óvodát és csoportot, vagy az iskolát és osztályt 
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- a felkészítő óvónő vagy pedagógus nevét. 

 
 
Az AQUA Szolgáltató Kft. vezetősége a pályázatra osztályok és gyermekközösségek 
közös alkotásait is várja. 
 
A rajzok leadhatók személyesen az AQUA Szolgáltató Kft. titkárságán, vagy 
eljuttathatók postai úton a következő címre: AQUA Szolgáltató Kft. 9200 
Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4. 
 
A 2018. évi törvényi változások miatt, az adatvédelem tekintetében a pályázatok 
befogadásához elengedhetetlen a szülői hozzájáruló nyilatkozat. Kérjük a 
nyilatkozatokat a pályázó gyermekek szüleivel aláíratni és részünkre visszaküldeni 
szíveskedjenek. 
 

 
 

A határidőn túl beérkező rajzokat a pályázatban nem tudjuk értékelni. 
 

 
A pályázaton induló rajzok az AQUA Szolgáltató Kft. tulajdonába kerülnek, a cég 
felhasználhatja őket kiállítások anyagaként, valamint saját kiadványaihoz és 
weblapjához szerzői jogdíj fizetése nélkül. 
 
Az AQUA Szolgáltató Kft. minden korcsoport első három helyezettjét jutalomban 
részesíti.  
A díjátadó március 27-én, szerdán 16:00-kor a Flesch Károly Kulturális Központban 
kerül megrendezésre. 
A pályázat lezárásaként a díjkiosztó után egy ingyenes koncerttel szeretnénk 
kedveskedni a pályázatban résztvevő gyermekeknek. 
A Flesch Károly Kulturális Központ színháztermének korlátozott létszáma miatt a 
részünkre megküldött pályázatok arányában minden iskola részére a koncertre szóló 
regisztrációs jegyeket fogunk személyesen kiosztani, legkésőbb március 18-án. 
 
Mosonmagyaróvár, 2019. február 5. 
 
 
Tisztelettel: 
 

      Csapó Imre 
ügyvezető 


