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„Klímaváltozás Jász-Nagykun-Szolnok megyében”
RAJZPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jász-Nagykun-Szolnok megye alsó tagozatos iskolásai részére

Előzmény: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a „Klímastratégiák kialakítása és
környezetiszemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok megyében” elnevezésű; KEHOP-1.2.0-15-201600005 azonosítószámú nyertes projekt keretében hirdet rajzpályázatot.
A pályázat meghirdetésének apropója:
A pályázat célja, az általános iskolai korosztály elérése és bevonása a klímatudatos életvitelbe, egy
klímaváltozással kapcsolatos rajzpályázaton keresztül. A környezeti tudatformálás alapvető feladata, hogy
mire a gyermekek felnőnek, az életük természetes részévé váljon a takarékosság az energiával, a vízzel, a
természet adta javakkal, ismerjék és használják az olyan klímabarát technológiákat, mint megújuló
energiaforrások, vagy a csapadékvíz gyűjtés. Fontos, hogy megértsék a jövőjük a kezükben van, és hogy
az apró mindennapi lépésekkel is valódi változást lehet elérni! A klímaváltozás olyan “izgalmas kihívás”,
amelyben a mai fiatalok kreativitásán is múlik az alkalmazkodás sikere.
Ehhez te mit tudsz tenni?
•
•
•
•
•

Legyél tudatos vásárló! Otthon termesztett vagy a piacon vásárolt zöldséget és gyümölcsöt
egyél!
Ne szemetelj, hasznosítsd újra a kidobásra szánt tárgyakat!
Védd a fákat, ültess növényeket! A fák, az erdők, a növények a legnagyobb segítőtársaink, mert
elnyelnek sok szennyezést, árnyékot adnak és hűtik a levegőt.
Takarékoskodj a vízzel!
Takarékoskodj az árammal, ha nem vagy a szobában, kapcsold le villanykapcsolót!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat projektjében vállalta, hogy a klímaváltozás közép- és
hosszú távú várható hatásaihoz való alkalmazkodás jelentőségének széles körben történő elismertetése,
hatékony megelőzési és alkalmazkodási lehetőségek felkutatása érdekében szemléletformáló akciókat
szervez. Lényeges, hogy a szemléletformálást minél fiatalabb korban kezdjük el. Ezt szolgálja jelen
rajzpályázati felhívás is.
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A rajzpályázat védnöke:
Piroska Miklós a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
A résztvevők köre:
A rajzpályázatban bármely, Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő állami, egyházi és egyéb
fenntartású általános iskolai intézmény alsó tagozatos diákja vehet részt, amennyiben a lakhelye a
megyében van.
A pályázat témái:
Nincsen megkötés, bármilyen az éghajlat-változással kapcsolatos pályaművet várunk. A rajzoknak a
megyében érzékelhető klímaváltozással kapcsolatos problémákat (szmog, károsanyag kibocsátás, nem
megfelelő szigetelés, ár- és belvíz veszélyeztettség, megelőzés, tudatosság stb.) kell bemutatnia.
Technikai információk:
Pályázni A4-es méretben egyénileg készített alkotásokkal lehet. Műfaji megkötöttség nincs, a beadott
alkotás az egyéni fantázia alapján bármilyen szabadon választott technikával készített rajz lehet.
A benyújtás módja, határidők:
A benyújtási határidő: 2018. december 17.
A pályázatra érdemes alkotásokat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat címére juttassák el:
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. személyesen vagy postai úton.
A benyújtott pályaműre kérjük, írják fel: „Klímatudatos rajzpályázat” KEHOP-1.2.0-15-2016-00005. A
pályámű hátoldalán kérjük feltüntetni a benyújtó nevét, életkorát, lakcímét, az intézmény elérhetőségét
(telefon, e-mail). Egy pályázó maximum 1 pályaművet adhat be!
Értékelés, díjazás
A pályaműveket 2018. december hónapban zsűri értékeli. A pályázat első három helyezettje értékes
ajándékot kap. A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor. Az átadás pontos időpontjáról és
helyszínéről a díjazottakat a pályázat kiírója külön értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy
a benyújtott pályaművekből a megye területén kiállításokat rendezzen.
Szolnok, 2018. november 30.
Piroska Miklós s.k.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Elnöke

