
 

                       
 

 

 ALKOTÓPÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
 

A Víz Világnapja alkalmából a Janus Pannonius Múzeum, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a 

Magyar Hidrológiai Társaság Baranya és Somogy Megyei Területi Szervezetei alkotói pályázatot 

hirdetnek általános iskolák tanulói számára. 

Az idei Víz Világnapi jelmondathoz kötődően a feladat idén a „VÉDD TERMÉSZETESEN!” 
témakör feldolgozása. A kreatív alkotások mellett a nagyobbaktól a múzeumi gyűjtemények 

kezelésével való ismerkedés is célja a pályázatnak. 

 

1. Alsó tagozatos kategória: Az én vízi-világom kreatív alkotó pályázat 

Vízi élettér megjelenítése térbeli alkotással. Az alkotás max. kiterjedése 1x1x1 méter.  A pályázók 

lehetőség szerint használjanak fel vízi környezetből származó állati-növényi maradványokat (termések, 

kagylóhéjak stb.) Az alkotás technikája szabadon választott. Az alkotás kereteként például cipős vagy 

pizzásdoboz megfelelő, de többféle alapanyagból készült mini-terepasztal is készülhet. 

Csoportos alkotással is lehet pályázni. 

 

2. Felső tagozatos kategória: Az én múzeumom – a vízről 

Azoknak szánjuk ezt a kategóriát, akiknek vannak otthon édesvizekből vagy tengerekből származó 

kincsei: meszes állatok vázai, növénymaradványok, stb. Készítsenek „természettudományos 

gyűjteményt” néhány, vizes élőhelyen megtalálható élőlény tartozékának (pl. meszes vázak, növényi 

részek, madártoll) felhasználásával. Cédulázzák a fajokat a következők feltüntetésével: faj magyar és 

latin tudományos neve; lelőhely; megtalálás dátuma; gyűjtő neve. A fajok és lelőhelyük bemutatására 

készítsenek pályázónként max. 2 db. max 50x70 cm-es képes-feliratos posztert. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy védett természeti területeken csak hatósági engedéllyel szabad gyűjteni. 

 

Mindkét korcsoportban 1-3. díj kerül kiosztásra. Információ kérhető: varga.agnes@jpm.hu 

 

A pályázatok beérkezési határideje 2018. március 12. hétfő, 12:00 óra 

 

A pályamunkák beküldésekor szíveskedjenek feltüntetni az alábbi adatokat: 

- a pályázó iskola neve, a tanuló neve vagy csoport életkora/osztálya, 

- a felkészítő pedagógus neve, elérhetőségei: e-mail cím, postacím, telefon. 

 

A rajzpályázatokat a következő címre várjuk: 

JPM Természettudományi Múzeum    Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

7623 Pécs, Szabadság u. 2.        vagy  Kaposvári Szakaszmérnökség 

                                                 7400 Kaposvár, Kisgáti u. 21.  

                                                                                      
A díjazott gyermekek a „Víz Világnapi” díjkiosztó rendezvényen vehetik át jutalmukat Szigetváron a 

Vigadóban, 2018. március 21-én. A legsikeresebb alkotásokból kamara-kiállítás nyílik a 

Természettudományi Múzeumban, majd további helyszíneken. A kiállított és a kiállításon nem 

szereplő munkákat a kiállítás zárása után lehet átvenni. A díjazottak munkáit a www.ddvizig.hu 

oldalon osztjuk majd meg a szélesebb közönséggel.  

 

A pályázati munkához, az alkotások elkészítéséhez sok sikert, jó hangulatot kívánunk! 

http://www.ddvizig.hu/

