
 

Pályázati felhívás  

Rajzpályázat általános iskolások részére 

 

1. A pályázat kiírója:  

Vértesboglár Község Önkormányzata 

Cím:   8085 Vértesboglár, Alkotmány u.3.  

Telefon:  +36 (22) 582 088 

E-mail:  vertesboglar.onk@gmail.com 

Honlap:  https://www.vertesboglar.hu/ 

 

2. Pályázat tárgya: 

Vértesboglár Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program keretében, a „Klímatudatosság népszerűsítése Vértesbogláron” KEHOP-1.2.1- 18-2018-

00213 azonosítószámú pályázati projektjével 6 280 350  Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban 

részesült. A projekt forrását az Európai Unió (Kohéziós Alap) és Magyarország Kormánya költségvetése 

társfinanszírozásban biztosította. A projekt megvalósítási időszakában a helyi klímastratégia kidolgozására, 

továbbá egy széleskörű, klímatudatosságot erősítő szemléletformálási program mellett vértesboglári, vagy a 

településen tanuló általános iskolás diákok részére rajzpályázat kerül kiírásra. 

A pályázat tárgya egy figyelemfelkeltő rajz, festmény, vagy egyéb kézzel alkotott pályamű elkészítése 

az alábbi témakörben: „Klímaváltozás Vértesbogláron”. 

A pályázat keretében klíma- vagy éghajlatváltozás témakörben, Vértesboglár vonatkozásában várjuk az 

alkotásokat (Néhány téma: klíma- vagy éghajlatváltozás hatásai (pl. szélsőséges időjárási jelenség, természeti 

katasztrófa) a községben, természetben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások (pl. a nap, a föld, a víz, 

a szél) ereje Vértesbogláron, környezettudatos közlekedés lehetőségek a községben, települési 

éghajlatváltozás problémájára megoldás (pl. robotok). 

A jelen pályázati felhívás célja:  

Napjainkra a klímaváltozás lett az egyik legkiemeltebb globális környezeti probléma. Hatásai az egész 

Földet érinti, így a vértesboglári gyerekek jövőjére is kihatnak, ezért fontosnak tartjuk a szemléletformálást, 

a klímatudatosság erősítését, valamint az aktív részvételt a folyamatokban, hogy mind fiatalként, mind majd 

felnőttként cselekvő polgárok legyenek. 

3. A pályaművek benyújtásának módja és határideje:  

A pályázatokat kizárólag eredeti példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. Postai cím: 

8085 Vértesboglár, Alkotmány u.3. A borítékra írják rá: „„Klímaváltozás Vértesbogláron – Rajzpályázat” 

Személyesen a Művelődési Házban (8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.) elhelyezett gyűjtődobozba 

helyezhetik el a művelődési ház nyitvatartási idejében.  

A borítékra írják rá: „„Klímaváltozás Vértesbogláron – Rajzpályázat”. 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=V%C3%A9rtesbogl%C3%A1r+K%C3%B6zs%C3%A9g+%C3%96nkorm%C3%A1nyzata&oq=V%C3%A9rtesbogl%C3%A1r+K%C3%B6zs%C3%A9g+%C3%96nkorm%C3%A1nyzata&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.431j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Formai előírások:  

A pályamű legfeljebb 1 db, legfeljebb A/3 méretű, bármilyen kézi technikával elkészített, fekete-fehér vagy 

színes alkotás. A pályaművet eredeti példányban kérjük benyújtani, a hátuljára kérjük tollal vagy filccel 

ráírni a pályázó nevét. A pályamű kötelező mellékletei a pályázati adatlap és annak 1. sz. melléklete 

(nyilatkozat) hiánytalanul kitöltve aláírással ellátva eredeti példányban. 

Csoportos pályázat esetén minden pályázónak külön ki kell hogy töltse a pályázati adatlapot és annak 1. sz. 

mellékletét. A mellékleteket és a pályaművet egy borítékba helyezve vagy becsomagolva kérjük beküldeni. 

Egy borítékban vagy csomagban több pályázat is beküldhető.  

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. 

 A pályázat egyfordulós.  

Nem kerülnek értékelésre azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek és / 

vagy a beküldő személy(ek) nem teljesíti(k) a pályázat részvételi feltételeit. 

Benyújtási határidő:  

A pályázatokat legkésőbb 2020. április 24-ig 23 óra 59 percig lehet benyújtani (beérkezési határidő).  

4. Pályázók köre:  

A rajzpályázaton Vértesbogláron lakó, vagy ezen településen tanuló általános iskolás  diákok vehetnek részt. 

Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet.  

5. Értékelés, díjazás:  

A pályaműveket a beadást követően egy 2 fős szakmai zsűri értékeli. Alsó tagozaton I., II., III. helyezett, 

felső tagozaton I., II., III. helyezett kerül kihirdetésre. A nyertes alkotások készítőit oklevelekkel 

jutalmazzuk. A legfigyelemfelkeltőbb rajzokat készítő diákok osztályai tanulmányi úton vehetnek részt. 

Az eredmények kihirdetése 2020. május 11. https://www.vertesboglar.hu oldalon történik meg. A helyezést 

elért diákok részére az okleveleket a Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában 

kerül átadásra. 

6. További információk:  

A pályaművek további felhasználása: A pályázat kiírója a pályaműveket a pályázat kiírója az érdeklődők 

részére bemutatja. A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, 

korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait Vértesboglár Község Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a 

mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése 

magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus 

adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló 

többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A projekt Európai Uniós támogatás 

segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.  

Projekt címe: Klímatudatosság népszerűsítése Vértesbogláron   

Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1- 18-2018-00213 

A pályázó törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, 

 



 

hogy alkotása az Önkormányzat által közzétett szakmai kiadványokban, honlapon vagy közösségi média 

felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen, kiállításra, közzétételre kerüljön. A művek 

felhasználási jogának átengedése térítésmentesen történik.  

Pályázat menete:  

A pályázat egyfordulós.  

A pályázati dokumentáció 2020. április 2-tól tölthető le a https://www.vertesboglar.hu weboldalról.  

A pályázaton való részvétel díjmentes.  

Érvényes az a pályázat, amely a benyújtási határidőig a teljeskörűen kitöltött szükséges mellékletekkel a 

megfelelő formátumban a benyújtási címre megérkezik.  

Érvénytelen az a pályázat:  

• amelyet határidőn túl nyújtottak be,  

• amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtottak be,  

• amely hamis adatot tartalmaz,  

• amely egyébként nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.  

 

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, 5 napos határidővel. A pályázattal kapcsolatban kérdéseket a 

vertesboglar.onk@gmail.com e-mail címen lehet feltenni a benyújtási határidőig.  
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