Pályázati felhívás
Az
FM
DASzK
Vépi
Középiskolája,
Mezőgazdasági
Szakképző
Iskolája
és
Kollégiuma a Mezőgazda Kiadó és a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi Központ Zöld
Béka pályázatának támogatásával

A TALAJOK NEMZETKÖZI ÉVE
2015
alkalmából
pályázatot hirdet.
A korábbi évek sikeres, széles érdeklődést kiváltó Hetedhét határban rendezvényünk
folytatásaként az idei tanévben az egészséges élet egyik alapfeltételére, a talajok
szerepére szeretnénk felhívni a figyelmet.
Olyan alkotásokat várunk, melyek ráirányítják a figyelmet a talajállapotok megóvásának
fontosságára.
A diákok egyrészt képzőművészeti alkotásokat, másrészt rövid dolgozatokat készíthetnek
a megadott témákban.
Pályázati feltételek:
A pályázók köre:
A Nyugat-Dunántúli Régió (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron megyék) és a Veszprém megyei
általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai.
A pályázaton egyénileg és alkotói csoportban is részt lehet venni. Az egyéni vagy a csoportos
pályázóktól kategóriánként csak egy pályamunkát fogadunk el.
A pályázati kategóriák:

1. képzőművészeti alkotás: rajz, festmény, montázs, kollázs, plakát, textilkép,
agyag vagy fából készült alkotás.
2. rövid dolgozat

A pályázat témái:
1. Érték a talpad alatt

A talaj szerepe a növénytermesztésben. Családunk kertje. Őshonos fajták
termesztése.
2. Óvd a Földet!

Talajaink védelme. Biogazdálkodás.
3. Talajművelés régen és ma

Hagyomány és modern technika a gazdálkodásban.
A pályázat beküldésének határideje: 2015. november 27.
Az alkotásokat postán vagy személyesen a FM DASzK Vépi Középiskolája,
Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 9751 Vép, Szent Imre u. 3638. címre kérjük.
Az ünnepélyes eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás megnyitójára és a díjak
átadására 2015. december közepén kerül sor. A pontos időpontot a díjazottakkal
egyeztetjük, ill. az iskolánk honlapján megjelenítjük.
A pályamunkákat külön kérésre visszaadjuk az alkotóknak, de nem áll módunkban azokat
postázni.
Pályázati feltételek kategóriánként:
1.

Rajz, festmény, montázs, kollázs, plakát, textilkép stb.: A/4 vagy A/3 (álló vagy
fekvő) bármilyen technikával (ceruza, zsírkréta, toll, tus, szén, festék, tempera,
szalvétatechnika vagy egyéb kreatív megoldás) paszpartuval (vagy kartonra
kasírozva), agyag, fa vagy egyéb térbeli alkotás max. 50*50*50 cm.

2.

A dolgozat: 3-5 oldalas fogalmazás, normál margóval, 12-es Times New Roman
(vagy annak megfelelő) betűtípussal, 1,5-es sorközzel, képekkel illusztrálva. A
dolgozatot egy példányban és nyomtatott formában kérjük.

A pályázók az alkotásaikon tüntessék fel a nevüket, az iskolájukat és az osztályukat!
A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a
pályázaton való részvételhez és az alkotások kiállításon, honlapon való megjelenéséhez.

A pályázati anyag benyújtásának dokumentációja:
- Jelentkezési lap (iskolánként egy)
- A borítékra írják rá: A TALAJOK NEMZETKÖZI ÉVE pályázat 2015

A pályamunkák díjazása:







Az alsó és felső tagozatos tanulók alkotásait külön értékeljük.
Kategóriánként az első három helyezettet díjazzuk.
A további résztvevők között különdíjakat osztunk ki.
A beérkezett pályamunkákat az iskolánkban a 2015/16-os tanévben kiállítás
keretében bemutatjuk.
Az alkotások az iskolánk honlapjára is felkerülnek.
A zsűrit Hatos Csaba festőművész és az agrárium neves szakemberei képviselik.

A díjazottak megjelenésére feltétlenül számítunk, mert a díjakat nem áll módunkban
postai úton elküldeni.
Emellett szeretettel várunk a kiállítás ünnepélyes megnyitóján minden részvevőt és
érdeklődőt.

További információ:

Hollósi Éva igazgató
email: igazgato@mezgazd-vep.sulinet.hu
telefon: 94/ 543-201
Fazekasné Marton Mónika
e-mail: martonfazekas@gmail.com
telefon: 30/4912054
Ízelítőként ajánljuk:

http://www.mezgazd-vep.sulinet.hu/okoiskola/2015heted7.html

