
 

 

 

 

Fenntartható Divat Program 
REDUCE, REUSE AND RECYCLE KAPSZULAKOLLEKCIÓ-PÁLYÁZAT  

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT 

1. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

1.1. A pályázat célja: A Reduce, Reuse and Recycle kapszulakollekció-pályázat a 2021. évi Fenntarthatósági 

Témahét keretében kerül meghirdetésre. A pályázat célja a diákok szemléletformálása textilhulladékból 

készült ruha alkotások készítésével. A pályázat célja, hogy tudatosítsa a diákok körében a mértéktelen 

divatcikk-fogyasztás hatásait, felhívja a figyelmet a textilipar környezetszennyezésére, és párbeszédet 

kezdeményezzen a divatipar fenntarthatósághoz kapcsolódó kérdéskörében. A pályázat során a diákok 

legalább 2, maximum 5 fős csapatokban, összegyűjtött textilhulladékok (már nem használt, kinőtt, sérült, 

megunt ruhadarabok) felhasználásával készítenek egy 3 darabos mini kapszula kollekciót. A pályázathoz a 

diákok inspirációs forrásokat, fenntartható tervezők példáit, DIY praktikákat kapnak segítségül. A pályaművet 

rajzokkal, fotókkal illusztrálva kell bemutatni, a vállalkozó szelleműek a csapatmunkáról egy saját készítésű 2 

perces videóban is beszámolhatnak a tervezés folyamatáról és az elkészült kollekcióról. A pályázati anyagokat 

egy felhőtárhelyen létrehozott mappába kell feltölteni, majd ennek linkjét a Szervező weboldalán a pályázati 

adatlapon megadni.  

 

1.2. A pályázat kiírója: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a PontVelem Nonprofit 

Kft. Cím: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1–3. Cégjegyzékszám: 13-09-145720, adószám: 23281345-2-13. 

 

1.3. Díjazás: Korosztályonként (6-9. évfolyam, 10-12. évfolyam) a 3 legkreatívabb pályamunkát készítő 

csapatot díjazza a szakmai zsűri. A nyertesek között összesen 1,5 millió forint értékű nyereményt osztunk 

szét! 

 

1.4. A pályázat időtartama: 

A pályázat kezdete: 2021. április 12.  

A pályázat leadási határideje: 2021. május 31.  

 

2. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 

2.1. A pályázók köre: A pályázaton bármely, a 2021. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált 

magyarországi és határon túli általános és középfokú iskola diákja indulhat: 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio. 

 

A pályaműveket 2 korosztályi kategóriában lehet benyújtani: 

● 6-9. évfolyam 

● 10-12. évfolyam 
 

2.2. A jelentkezés feltételei: 

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio


 

 

 

A pályázók teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadják a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a 

nyertesek kiválasztásának módját. Egy diák csak 1 pályamunkát nyújthat be. Minden csapathoz kérünk egy 

felkészítő tanárt is. A pályázók a pályázati anyag benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatban  

 

szereplő információkat, illusztrációkat, képanyagokat a kiíró nyilvánosan felhasználhatja a 

Fenntarthatósági Témahét oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során, időbeli és 

területi korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül, a szerzők nevének 

feltüntetésével. Kérjük, a beküldött pályaműveket mindenképp őrizzék meg, hogy később igazolhassák 

eredetiségét! 

 

 

2.3. A beküldendő pályamű kötelező elemei: 

1. A pályázó adatait tartalmazó online adatlap: csapatnév, felkészítő tanár neve, e-mail és telefonos 

elérhetősége, diákok neve, és e-mail elérhetősége. 

2. Rajzok a tervezett öltözékekről (Öltözék alatt ruhadarabot értünk (pl. szoknya, felső, ruha, nadrág 

stb.). Lehet a ruhadarabok mellé kiegészítőket (pl. ékszert és táskát) is tervezni, de ez önmagában nem jelent 

előnyt az elbírálásnál.  

3. Összesen 6 fotót a ruhákról: minden öltözékről elölről és hátulról fotózva is kérünk 1-1 képet.  

4. Koncepció bemutatása (Mi volt az inspiráció? Mi volt az alap ruhadarab, amiből kiindult a tervezés? 

Milyen technikával készült? Miért azt választotta? stb.) 

 
 

 

 

2.4. A beküldött pályaművek formai követelményei:  

● Rajzok mindhárom tervezett öltözékekről, magyarázat az alkalmazott technikáról (pl. festett, varrt, 

ragasztott) és ha ismert, a felhasznált anyagról (pl. selyem, pamut, farmer), mindhárom rajz A/4-es, álló 

formátumban 

● Fotók: lehetőség szerint természetes fénynél, álló formátumban, képarány: 4:3, semleges háttér előtt 

fotózva nyaktól lefelé (az arc ne látszódjon). Mind a 3 ruhadarabot egy fotóban is kérjük bemutatni. Vagy az 

összes ruhadarab egy képen szerepeljen elölről, fekvő formátumba fotózva; vagy összeszerkesztve 1 képbe. 

● A koncepció írásos bemutatása: féloldalas word dokumentumban (min. 150 max. 200 szó) 

A felhőtárhelyen létrehozott mappába való feltöltéshez lásd a feltöltési útmutatót! (Fontos: a pályázat során 

a felhőtárhelyen létrehozott mappa linkjét kell megosztani, hogy a zsűri számára is elérhetőek legyenek a 

feltöltött fájlok. Amennyiben egy tanár több csapattal dolgozik, figyeljen arra, hogy csapatonként külön 

mappákat hozzon létre!) 



 

 

 
 

2.5. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés 

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat szakmai zsűrizését a Fenntarthatósági Témahét támogató 

partnerei végzik. A beadott pályaműveket a zsűri 2 korosztályi kategóriában (6-9. évfolyam, 10-12. 

évfolyam) bírálja el. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  

 

Az értékelés szempontjai: 

● A pályamű megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak, 

● a pályamunka által képviselt értékek, tartalom, 

● a pályamunka egyedisége, ötletessége, 

● a pályamunka kivitelezése, igényessége. 

 

Beküldési felület: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/  

 

Eredményhirdetés: 2021. június 11. (AlmaZöld konferencia és díjátadó gála - Fenntarthatósági Témahét 

zárórendezvénye) 

A https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ honlapon a díjazott diák, iskolája és a felkészítő tanár neve 

kerül feltüntetésre. A Kiíró az adatlapon feltüntetett felkésztő tanárt és az iskolát közvetlenül e-mailben is 

értesíti. 

 

2.6. Pályázati díjak 

Mindkét korosztálynál a legkreatívabb pályamunkákat elkészítő diákokat díjazzuk. Korosztályonként az első 3 

helyezett pályázót a 3 tagú szakmai zsűri választja ki.   

Díjak:  

• korosztályonként mindhárom helyezett ajándékcsomagot kap 

• a nyertes pályamunkákat bemutatjuk a fenntarthatosagi.temahet.hu oldalon 

• korosztályonként az első helyezett csapatokkal interjú készül a pályázat kapcsán a 

fenntarthatosagi.temahet.hu oldalon 

 

2.7. Kapcsolat 

Kérjük, hogy bármilyen javaslat, kérdés, észrevétel esetén forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen: 

fenntarthatosagi@temahet.hu!  

  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
mailto:fenntarthatosagi@temahet.hu


 

 

 

 

 

3. EGYÉB FELTÉTELEK 
 

3.1. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely pályázó részéről bármilyen 

manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 

tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a 

pályázatból. A jelen szabályzat bárminemű megsértése a programból való kizárás következményét és 

esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem 

vitatható. 
 

-3.2. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetében a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes 

képviselője jogosult. 
 

3.3. A pályázattal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 
 

3.4. A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen felhívás szabályzatának módosítására, illetve kiegészítésére. 

A módosításokról a pályázók a Fenntarthatósági Témahét honlapján értesülhetnek. 

 

Budakeszi, 2021. május 11. 

 


