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A Föld Napja – Tisztítsuk meg Szlovákiát
EnvirART 2015
Kreativitási környezetvédelemi versenypályázat
a környezetvédelmi ﬁgyelemfelkeltés szolgálatában,
… avagy a művészet eszközeivel akár formabontó, meghökkentő ötletekkel, hogyan sikerült a szűkebb
környezetünk ﬁgyelmét ráirányítanunk egy globális környezetvédelmi témára vagy egy fontos helyi problémára.
A legsikeresebb 11 iskola és társadalmi szervezet három napos strasbourgi európai
parlamenti tanulmányutat nyer összesen 22 személy számára.

KATEGÓRIÁK ÉS MOTIVÁCIÓ
VETÉLKEDŐ ALAPISKOLÁSOKNAK: a 3 legjobb alapiskolás diák-csoportmunka tárgyi díjakat nyer,
mivel az utazás alsó korhatára 14 év, de a felkészítő tanárok franciaországi utazást kapnak.
VETÉLKEDŐ KÖZÉPISKOLÁSOKNAK: itt 3 individuális diákmunkát díjazuk, az alkotók egy – egy
kísérő tanárukkal vehetnek részt a tanulmányúton Strasbourgban.
VETÉLKEDŐ PEDAGÓGUSOKNAK, ÖNKORMÁNYZATOKNAK és SZERVEZETEKNEK: /sport,
tűzoltó, nyugdíjas.../min. 5 szervezet nyer 2-2 személy számára kiutazást.
Minden résztvevő apró ajándékban részesül és oklevelet kap. A nyertes alkotásokból kiállítást
szervezünk Brüsszelben.
A PÁLYAMŰ
A pályázati mű a környezetvédelmet célzó ﬁgyelemfelhívás valamiféle eszköze, amely nagyobb
számú célcsoportot szólít(ott) meg, lehet egy szokatlan rendezvény, megmozdulás vagy egy tartós
magatartásra való “ütős” felszólítás. Hordozója lehet plakát, tábla, egy ötletes körlevél, facebook,
video, 3D alkotás vagy bármi, aminek tartalmi és formai kivitelezése a kifejezetten nem érintett
közönséget is megszólította.
A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A diákok jelentkezésének feltétele egy, az iskolájukon belüli forduló megszervezése és a legsikeresebb
max. 3 munkával pályáznak a diákok. Minden szervezettől 1 beadványt várunk. A pályamű rövid,
max. három mondatos leírását és fotó dokumentációját (legfeljebb 10 fotó) kérjük az
info@nagyjozsef.sk e-mailre küldjék EnvirART 2015 címmel. A pályázati munkáikat az erre a célra
létrehozott facebook Deň Zeme - Föld Napja oldalon fogjuk megosztani, ahol közönségdíjra lehet
majd szavazni.

Beküldési határidő: 2015. április 30.
Az országos döntőn 20 – 30 alkotást értékelünk a pályázók jelenlétében.
A döntő időpontja: 2015. május 22. /Dunaszerdahely/
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Deň Zeme – Vyčistime si Slovensko
EnvirART 2015
Súťaž kreativity
pre zvyšovanie enviromentálneho povedomia
… alebo ukážte svetu, akým spôsobom sa vám podarilo tvorivo, umelecky, nápadito, netradične či provokatívne
upútať pozornosť svojho okolia na pálčivú globálnu alebo lokálnu tému životného prostredia.
11 najúspešnejších škôl a spoločenských organizácií vyhrajú možnosť zúčastniť sa trojdňového
študijného pobytu v Európskom parlamente v Štrasburgu, v celkovom počte 22 osôb.

KATEGÓRIE A MOTIVÁCIA
SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL: tri najlepšie žiacke skupinové práce získajú vecné dary
a nakoľko dolná veková hranica účastníkov zájazdu je 14 rokov, učitelia pripravujúci žiakov
sa zúčastnia pobytu vo Francúzsku.
SÚŤAŽ PRE STREDOŠKOLÁKOV: tu oceníme tri samostatné žiacke práce. Tvorca spolu so svojim
pedagógom sa zúčastní študijného pobytu v Štrasburgu.
SÚŤAŽ PRE PEDAGÓGOV, SAMOSPRÁVY a ORGANIZÁCIE: /športové, hasičské, dôchodcovské,
atď./: minimálne 5 organizácií vyhráva pobyt vo Francúzsku pre 2 osoby.
Pritom každý účastník získa drobný darček a dostane diplom. Z víťazných prác usporiadame výstavu v Bruseli.
SÚŤAŽNÉ DIELO
Súťažné dielo má byť kreatívnym oslovením verejnosti alebo aktivitou, ktorá výnimočne nápaditým
spôsobom cielene upozorní väčšie množstvo ľudí na problém životného prostredia. Médiom môže
byť plagát, banner, kreatívny obežník, facebook, video, dielo v 3D, alebo niečo, čoho obsahová aj
formálna stránka osloví aj tých občanov, ktorých sa to vyslovene netýka.
PODMIENKY ÚČASTI
Podmienkou účasti študentov je víťazstvo na školskom kole tejto súťaže, ktorá musí byť dokumentovaná
a tri najúspešnejšie práce môžu byť prihlásené do celoštátnej súťaže. Pri ostatných spol. organizáciách
a samosprávach očakávame vždy po jednom diele, aktivite. Fotograﬁu, krátky popis, max. 3 vety a
fotodokumentáciu (max. 10 digitálnych fotograﬁí) Vás žiadame zaslať na adresu info@nagyjozsef.sk
s heslom: EnvirART 2015.
Súťažné tvorby a nápady budeme zdielať na stránke facebook “Deň Zeme – Föld Napja”, kde bude
možné hlasovať o cenu divákov.

Termín odoslania: 30. apríl 2015
Na celoštátnom ﬁnále vyhodnotíme 20-30 diel v prítomnosti ich autorov.
Dátum ﬁnále: 22. máj 2015 /Dunajská Streda/
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