
 

 

 

ÉDUVÍZIG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ISKOLÁSOKNAK 

A VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL  

 

AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét a Víz Világnapjának nyilvánította, melynek célja, hogy 

gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a nélkülözhetetlen természeti kincs. „Vizet mindenkinek!” – 

„Bárki is vagy, bárhol is vagy, alapvető emberi jogod van a vízhez!” – idén ezzel a jelmondattal hívják 

fel a figyelmet a víz fontosságára.  

Sajnos még napjainkban is emberek milliárdjai - háztartások, iskolák, munkahelyek, farmok és gyárak - 
élnek biztonságos ivóvízellátás nélkül a túlélésért és fejlődésükért küzdve. Többek között olyan 
marginális csoportokat, mint a nők, gyerekek, menekültek, bennszülöttek és fogyatékkal élők, gyakran 
figyelmen kívül hagynak, esetlegesen diszkriminálják is őket, miközben ők próbálják megoldani a 
szükséges ivóvízellátásukat. 
 
A 2019. évi Víz Világnap témája a fentiekből kifolyólag: „Senki nem maradhat le”, mely egyben a 2030-
as Fenntartható Fejlődési napirendi pontok központi üzenete. Célul tűzték ki, hogy a víz elérhetőségét és 
fenntartható kezelését eddig dátumig mindenki részére biztosítják. Számba veszik az egyenlőtlenség, 
„lemaradás” miatti krízishelyzet kialakulásának okait: például a környezeti ártalmak, klímaváltozás, 
népességnövekedés és a migráció is kedvezőtlenül befolyásolja a marginális csoportok vízhez történő 
hozzáférését. 
 

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2019-ben a fenti témakörhöz kapcsolódva az alábbi 
pályázatokat hirdeti meg iskolások számára: 

 

Vizet mindenkinek! 
 
Rajzpályázat - általános iskola alsó tagozatos tanulói részére: 
Olyan rajzolt vagy festett alkotásokat várunk, melyen a gyerekek bemutatnak egy megoldást a fent 
ismertetett marginális csoportok „felzárkóztatására”, elérhető/kiépített biztonságos ivóvízellátásukra. A 
rajzok témájának kapcsolódnia kell Igazgatóságunk alapvető feladataihoz is valamilyen módon pl.: 
árvízvédelem, belvízvédelem, vízminőség-védelem, öntözés/aszálykérdés, vízrajz, hidrometeorológia, 
vízi környezet (vízfolyások, vízi élőlények) és annak védelme, rehabilitációja.  A művek hátoldalára kérjük 
az alábbiakat feltüntetni: a mű címe, az alkotó neve, életkora, továbbá az iskola neve, székhelye 
(település).  
A beadás formája: postai úton vagy személyesen. Cím: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. 9021 
Győr, Árpád u. 28-32.  Szabó Henriett PR referens részére. 
 
Fotópályázat - általános iskola felső tagozatos illetve középiskolás tanulók részére 
Olyan fotókat várunk, melyen a fenti korcsoportból alakult csapatok élőláncot alkotnak a fenti Víz 
Világnapi témához illetve Igazgatóságunk alapvető feladataihoz kapcsolódva.  
A beadás formája: CD hordozón postán vagy e-mailen keresztül (max. 3 MB méretben): 
E-mail cím: pr@eduvizig.hu, a tárgyban kérjük feltüntetni: „Víz Világnapi fotópályázat 2019 – kép címe” 

mailto:pr@eduvizig.hu


 
A pályázat benyújtási határideje 2019. március 13. 24.00 óra 

Kérjük a pályázatokat a mellékelt adatlappal és nyilatkozattal együtt benyújtani! 
 
 
A pályázatok eredményhirdetésére és a díjak ünnepélyes átadására a Víz Világnapi ünnepségen, 2019. 
március 21-én délután a győri Kálóczy téri Árvízvédelmi Központunkban kerül sor. 
 
Díjazás rajzpályázat kategóriában: 
Első helyezett: egy hétvége az ÉDUVIZIG valamely üdülőházában családjával együtt 
Második helyezett: egy csónakázás a Szigetközben az ÉDUVIZIG szervezésében 
Harmadik helyezett: ajándékcsomag  
 
Díjazás fotópályázat kategóriában a csapatoknak: 
Első helyezett: Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő megtekintése és egy hajókázás az ÉDUVIZIG 
kitűző hajóval, közben megismerkedés a tevékenységével 
Második helyezett: egy csónakázás a Szigetközben az ÉDUVIZIG szervezésében 
Harmadik helyezett: ÉDUVIZIG kezelésében lévő Dunakiliti duzzasztómű látogatása  
 
 
Minden kedves érdeklődőnek sikeres pályázást kívánunk! 
 
 
 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
9021 Győr, Árpád u. 28-32. 
www.eduvizig.hu 
 
  

http://www.eduvizig.hu/


 

 

 

 

Pályázati adatlap  
 

A 2019. évi Víz Világnapi rajz/fotópályázathoz 

 

 

A szerző – fotópályázat esetén a csapatkapitány és a csapat - neve:  

 

…………………………………………..………………………………..…………………… 

 

Postacíme: ..……………………………..…………………………………………………..... 

 

E-mail címe: .…………………………………………………………………………………. 

 

Az oktatási intézmény neve, címe:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A felkészítő szaktanár(ok) 

neve(i):………………………………………..………………………………..…………….. 

 

E-mail címe (i): ……………………………………………………………………………… 

 

Telefonszáma(i):…………………………………………………………………………….. 

 

 

A szerző kora: ……... év  

 

Melyik korcsoportban pályázik? (jelölje „X”-szel): 

„ „Általános iskola alsó tagozatos” korcsoport (1-4. osztály) rajzpályázat 

„Általános iskola felső tagozatos” korcsoport (5-8. osztály) fotópályázat 

„Középiskolai” korcsoport fotópályázat 

 

 

A „Vizet mindenkinek” témában készült rajz/fotó címe: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………..…., 2019. …….. (hónap) ……… (nap) 

 

 

……………...………………. 

a szerző (vagy felkészítő tanár) aláírása 

 

  



 

 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ  
 

 Alulírott  

NÉV  

TELEPÜLÉS:  

TELEFONSZÁM:  

E-MAIL CÍM:  

 kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen  

HOZZÁJÁRULOK 

 ahhoz, hogy a fentiekben megjelölt, illetve a mellékelt adatlapon általam megadott személyes  

 adataimat az 

 

NÉV (ADATKEZELŐ): Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) 

SZÉKHELY: 9021 Győr, Árpád út 28-32. 

ADÓSZÁM: 15308373-2-08 

KÉPVISELŐ NEVE: Németh József igazgató 

 

 mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje: 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA: 

A 2019. évi Víz Világnap alkalmából meghirdetett pályázatra történő 

benyújtás után a mű esetleges megjelenítése (a szerzők nevével, 

életkorával, iskolája nevével és a műre vonatkozó adatokkal együtt) az 

ehhez kapcsolódó eseményeken, valamint az igazgatóság internetes 

felületein, továbbá a sajtóban. 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.  

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. 

 

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok megadására nem köteles, ugyanakkor az adatszolgáltatás elmaradásának 

lehetséges következménye: a pályázaton való részvétel elmaradása.   

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, melynek alapján személyes adataim 

fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül hozzájárulok.  

 

Kelt, ______________________  2019.  év _____________ hó _____ nap  

    

____________________________ 

 aláírás (tanuló) 

Szülői záradék:  

Gyermekem személyes adatainak fent megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás 

nélkül hozzájárulok.  

Kelt, ______________________  20 19.  év _____________ hó _____ nap  

    

____________________________ 

 aláírás (szülő) 


