
 
 

 

 

SZIGETKÖZI ÉS CSALLÓKÖZI ÉLŐVIZEK 

LAKÓI ALKOTÓPÁLYÁZAT 
 

 

A PÉLDA Egyesület a Szigetközi Gyermekekért, 

a Pisztráng Kör Egyesület és a Szigetköz Natúrpark Egyesület szervezésében 

 

 

Korosztályok - kategóriák: 
• 3-5. osztályosok 

• 6-8. osztályosok 

 

Feladat: 
Közösségi alkotások létrehozása kísérőszöveggel 
 

Alkotók létszáma / csoport: 
Max. 2-6 fő 

 

Téma: 
A benyújtott alkotások mind képben, mind kísérő- 
szövegben foglalkozzanak a szigetközi és csalló- 
közi élővizek különleges lakóival, veszélyeztetett- 

  ségével. CSAK csoportmunkák fogadhatók be, 
egyéni alkotások NEM. Iskolánként legfeljebb 4 

  közösségi munka nyújtható be! 
 

 

Anyagok: 
  Alkossanak elsődlegesen ceruzával és akvarell 
  technikával, akár akvarell ceruzával is. 
 

Formátum: maximális méret 120x120 cm.  

A képeket a hátoldalukon lássák el felfüggesztési 

lehetőséggel. 

 

Módszerek, kísérőszöveg: 
A kísérőszöveg megírására formanyomtatványt 

biztosítunk. A résztvevők legfeljebb 1000 szó 

terjedelemben írják le a témával kapcsolatos 

gondolataikat. 
 

Beküldési határidő: 
2020. április 1. 

Beküldendők az eredeti alkotások és a hozzájuk 

tartozó kísérőszövegek. 

 
 

 Beküldés: 
 A műveket telefonos egyeztetés után a Pisztráng 

 Kör Egyesület hozza el. A műveket szállításra kész 

 állapotban, becsomagolva kell átadni. Minden mű 

 hátoldalán fel kell tüntetni az iskola és az alkotó  

 csoport nevét, és a kép címét, ami a kísérőszövegben 

 is szerepel. 



 
 

 

 

 
Miért a szigetközi és csallóközi élővizek 
különleges lakóiról? 
 

• Rendkívül változatos növény és állatvilága van az 
itteni élővizeknek pl. édesvízi szivacsok, medúzák, 
dunavirág kérész, szitakötők, lápi póc stb.! 
• Ezen élőlények nagyon jól jelzik élővizeink 
minőségét is, un. bioindikátorok vagyis eleven jelző 
szervezetek! 
• Egy nagyszerű magyar rajzfilmből is 
megismerhetőek az itteni fajok. Nagyon cuki a 
főszereplője is, aki nem más, mint a vízipók! 
 

Felnőttek részvétele a munkában: 
• Az örömteli alkotótevékenység, az ötleteléstől  

a technika kiválasztásáig történhet a vezető 

tanárokkal közösen. A tanulók a műalkotáson 

végzett tényleges tevékenységet önállóan 

végezzék, szükség esetén felnőtt irányításával. 

• A kivitelezést minden esetben a 

korcsoportba tartozók végezzék, mert különben 

lehetetlenné válik az értékelés! 
 

 

Bírálati folyamat / díjkiosztás: 
• Az alkotásokat egy szakmai zsűri értékeli. A 

díjkiosztás és kiállítás megnyitó várhatóan 2020. 

április 22-én 17:00 órakor lesz a FUTURA-ban! 

 

• A legjobb csapatok értékes tárgyi 

nyereményeket kapnak az SMR /Motherson 

cég jóvoltából és a tematikus Microtus 

minibusz ellátogat az iskolájukhoz, a többi 

legyen meglepetés! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.facebook.com/peldaegyesulet 
www.peldas.hu 

 
www.facebook.com/pisztangkoregyesulet 

 

www.facebook.com/SzigetkozNaturpark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb fontos tudnivalók: 

 
• A benyújtott anyag nyomtatásban, az 

interneten vagy más médiában akár módosított 

formában is megjeleníthető. 

• Az eredeti képek kiállításokra díjmentesen 

felhasználhatóak. 

• Elektronikus feldolgozáshoz és az adatok 

nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak. 

• Minden benyújtott versenydokumentum a 

Pisztráng Kör Egyesület tulajdonába kerül! 

• Minden benyújtott anyagnak meg kell felelni 

az európai szerzői jognak. 

• A benyújtott alkotások nem tartalmazhatnak 

olyan információkat, kijelentéseket, idézeteket, 

amelyek személyeket vagy csoportokat 

sértenek vagy lebecsülnek, így amelyek 

alapján emberek bőrszínük, nemzetiségük, 

nemük, foglalkozásuk, vagy meggyőződésük 

alapján üldözhetőek lehetnek. 

• A nyerteseket írásban értesítjük! 

 

 
Kapcsolat: 
Gyémánt Evelin, evelin@pisztrangkor.hu 

      Deé Rita, peldaegyesulet@gmail.com 
 

http://www.facebook.com/peldaegyesulet
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