
Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!  
szabályzat 

 

1. A pályázat rövid leírása 
 

A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT keretében meghirdetésre kerülő „Fogadj örökbe egy vizes 
élőhelyet!” pályázat célja, hogy a gyerekek megismerjék iskolájuk környékén elhelyezkedő vizes 
élőhelyeket, egyszerű mérésekkel felmérjék azok állapotát és cselekvési tervet dolgozzanak ki az 
élőhelyek megóvására.  
 

A pályázat ütemezése 
 
Pályázat kezdete: 2017. április 24-28. (Fenntarthatósági Témahét) 
Pályázat leadási határideje: 2017. május 15. 
Eredményhirdetés: 2017. június 09. 
 

A pályázat kiírója, kapcsolattartója 
 
PontVelem Nonprofit Kft., 2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3. 
Néder Katalin, oktatási vezető temahet@pontvelem.hu  
 

2. Pályázati feltételek 
 
A pályázatban minden általános iskolai osztály vagy szakmai közösség (pl. szakkör) részt vehet, 
akiknek az iskolája regisztrált a 2017. évi Fenntarthatósági Témahétre. 
Regisztrációs felület: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio.  
 

A pályázat részletes leírása 
 
A pályázat során arra kérjük az iskolásokat, hogy az iskola környékén válasszanak ki egy könnyen 
megközelíthető vizes élőhelyet (forrást, patakot, kisebb tavat) és legalább 3 alkalommal végezzenek 
ott terepi megfigyeléseket. 
 
A terepi megfigyelések alkalmával, mindhárom esetben: 
1. töltsék ki az adatlapot, 
2. készítenek egy fényképet a vizes élőhelyről, 
3. rajzolják le, milyen állatokat találtak az élővízben! 
 
A harmadik terepi megfigyelés után készítsenek egy rövid cselekvési tervet, amelyben leírást 
készítenek arról, hogyan lehet a vizes élőhelyet élhetőbbé tenni (pl. szemétszedéssel, faültetéssel, 
padok elhelyezésével…)! 
 
A pályázat megvalósításához a következő eszközökre lesz szükség: 

 vizes élőhely adatlap (javasoljuk ceruzával kitölteni), 

 térkép a területről, 

 hőmérő, 

 növényhatározó, 

 állathatározó, 

 mérőszalag, mérőrúd, 

 műanyag tálak, szűrők (az állatok befogására). 

mailto:temahet@pontvelem.hu
http://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio


A pályázat tartalma és benyújtásának formája  
 
A pályázatra a következő dokumentumok kérjük elektronikusan beküldeni: 
1. 3 db kitöltött adatlapot (pdf formátumban) 
2. 3 db fényképet (jpg formátumban, 100 - 200 KB méretben) 
3. Állatokról készült rajzokat (pdf formátumban) 
4. Cselekvési tervet (1-2 oldalas, A/4 méretű word dokumentumban) 
 
A pályázatra beküldött dokumentumok, képek mérete összesen maximum 20MB lehet. A kész 
anyagokat töltsék fel a Fenntarthatósági Témahét pályázatfeltöltő oldalára, amely a következő 
oldalon érhető el: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/vizeselohelypalyazat 
 

A pályázat értékelése 
 
A pályázatok értékelése nemzeti parkok szakmai zsűrije által történik.  
 
Díjazás: az első három helyezett iskolai csoportot természetvédelmi – szabadidős 
élményprogramokkal díjazzuk.  
 

3. Általános szabályzat 
 
A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat kiírója és lebonyolítója, a 
PontVelem Nonprofit Kft. a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és 
a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A 
résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a PontVelem Nonprofit 
Kft. marketing tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a PontVelem Nonprofit 
Kft. ezen információkat nem adja tovább.  
 
Amennyiben a nyertes pályázatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának 
kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában, a PontVelem Nonprofit Kft. döntése végleges és 
nem vitatható.  
 
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Nonprofit Kft. döntése az irányadó.  
 
PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a 
pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy az 
pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.  
 
A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj átvételét követően is – a programból való 
kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A pályázati szabályok 
megszegésével a PontVelem Nonprofit Kft-nek okozott kárért az iskola teljes körű felelősséget vállal. 
A PontVelem Nonprofit Kft. döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.  
 
A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen pályázati szabályzat módosítására, ill. 
kiegészítésére.  
 

Budakeszi, 2017. április 03. 


