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A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság az Európai Unió által támogatott, kiemelt jelentőségű „Lukácsházi tározó” projekt
alkalmából rajzversenyt hirdet, „A víztükörben
látom a jövőt, avagy Lukácsházi tározó 2020.”
címmel, általános iskolás gyermekek számára.
A tározó építése 2010 őszén fejeződik be. Ezt követően,
nem csak védelmet nyújt a térségben élő mintegy 25
ezer ember lakóhelyének, hanem komoly ökoturisztikai
lehetőséget is jelent. A tározó megépítésével két hatalmas (összesen 25 hektár nagyságú) tó jön létre, mely
kedvező vizes élőhely adottságokat teremt. Első lépcsőként elindul a természet által szabályozott növény - és
állatvilág kialakulása. Mind emellett az ember is részese
lesz az új élettérnek, amelyet alakít, formál teljesebb élete érdekében. Reményeink szerint kialakítható az ember
és a természet egysége.
A pályázat témája: „A víztükörben látom a jövőt, avagy
Lukácsházi tározó 2020.”
Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az ifjúság, milyen jövőt
látna szívesen a Lukácsházi tározó természeti környezetében létrejött jóléti területen 2020-ban.
Pályázati feltételek:
A pályázó gyermek életkora: 7-14 év
Nevezési kategóriák:
I. 7-10 évesek, II. 11-14 évesek,
Az alábbiak közül szabadon választható technika:
graﬁka, festmény (akvarell, tempera, stb.), rézkarc

Kérjük a rajzhoz kísérőlevélben éss a rajz hátoldalán
is feltüntetni
• Készítette:
• Életkor:
• Osztály:
• Nevezési kategória:
• Lakcím:
• Telefon:
• E-mail:
• Iskola (név, cím, telefon, e-mail):
• Felkészítő tanár:
Egyéb pályázati feltételek:
• A pályázó átadja rajzának felhasználási jogát a kiírónak. A beküldött pályaművek nem kerülnek visszaküldésre.
• A legszebb pályaművek kiállításra kerülnek.
• A pályázó kizárólag saját eredeti alkotásával pályázhat.
• A pályázó legfeljebb 2 pályaművel indulhat.
• A pályázó a pályaművének beküldésével elfogadja,
hogy a zsűri pártatlanságában megbízik, döntését elfogadja. A zsűri döntése megfellebbezhetetlen.

A pályaművek elbírálása:

Díjazás:
Korcsoportoknak megfelelő értékes ajándéktárgyakkal
(mp4 lejátszó, webkamera, 4GB pendrive, írószerek) nevezési kategóriák szerint.
Legaktívabb intézmény díja: A legtöbb rajzot beküldő
intézményt (a tanulói létszám arányában) 20.000. Ft értékű papír-írószer utalvánnyal jutalmazzuk.
Beérkezési határidő: 2010. június 1.
A pályamunkák leadhatók postai úton,
a következő címre:
EFFIX-MARKETING Kft.
9400 Sopron, Temető u. 6.
A borítékra kérjük, írják rá: „Lukácsházi tározó”

Az ünnepélyes eredményhirdetés pontos időpontjáról és
helyszínéről később tájékoztatjuk a nyertes pályázókat.
További információk:
EFFIX-Marketing Kft. - Szittya Anita
oﬃce@eﬃxmarketing.eu
g.eu
Tel: 06-20/201-5712

• A beküldött pályaműveket szakértő zsűri értékeli.
• A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben
egy-egy helyezést ne ítéljen oda, vagy megosztott díjazásban részesítsen pályázókat.

www.lukacshazitarozo.hu
www.nyuduvizig.hu

A pályamű mérete: A4 vagy A3

Lukácsházi tározó NYDOP-4.2.1/A-2008-0001
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

