„Így gyűjtünk mi”
KÉPZ M VÉSZETI PÁLYÁZAT
A győri Reflex Környezetvédő Egyesület a Földművelésügyi Minisztérium
FM-LSZF/2017-1 sz. kiírásának keretében környezetvédelmi témájú
rajzpályázatot hirdet a győri járás általános iskolái számára
A pályázat célja: a háztartási hulladékok okozta ökológiai problémák tudatosítása, felhívás a hulladék
megel zéssel és újrahasznosítással kapcsolatos személyes felel sségre. A célcsoporthoz igazodóan
pályázatunk az iskolások hulladékaira, azon belül els dlegesen a papírfrakcióra koncentrál
(papírtakarékosság, papírgy jtés, újrapapír termékek fontossága).
Háttérgondolatok:
Papír nélkül ma elképzelhetetlen az életünk. Papír hordozza a történelmet, a tudományt, abba
csomagoljuk az élelmiszert, az ajándékot – és mivé lennének az iskolák is könyvek, füzetek, napló,
ellen rz , röpdolgozat, meg matekpuska nélkül!
A papír a természetb l jön és oda is tér vissza. Az emberek papírfelhasználása azonban – és ezzel a
környezet terhelése - folyamatosan n . A világ éves papírfogyasztása kb. 367 millió tonna, ma már az
összes fakitermelés 20 %-a papírgyárakat táplálja. Egy kiló hagyományos (cellulóz) papírhoz 2,2 kg fa,
továbbá kb. 35 liter ví és kb. 8 kWh energia (áram és g z) szükséges - és rengeteg vegyszer (a
papíripar mintegy 2000 fajta vegyi anyagot használ fel).
A mértéktelen papírfelhasználás súlyos környezetvédelmi problémák okozója, melyért mi
papírfogyasztók, mindannyian felel sek vagyunk. Felméréseink szerint egy fels tagozatos diák
tanévenként (csak az iskolában) átlag 12 kilónyi könyvet és füzetet „fogyaszt” el.
Fenntarthatóság szempontjából legfontosabb a megel zés (takarékosság) - mert a legjobb papír az,
ami megmarad az erdőben fának…
Minden papírlapot persze nem lehet megspórolni – ezért fontos a papírhulladékok visszagy jtése és
feldolgozása („újrapapír” gyártása). Ugyan a papírhulladékok intézményen belüli folyamatos
visszagy jtése még nem általános - az iskolák szi-tavaszi papírgy jt akciója viszont jó
hagyományként megmaradt. Az iskolában gy jtött papírhulladékokból készült „újrapapír termékekhez”
(csomagolóanyagokhoz, írólapokhoz, füzetekhez) így nem kell fákat kivágni – ráadásul jelent s vizet
és energiát lehet megtakarítani.
Pályázati felhívásunkra A/4 formátumú papírra, tetszőleges technikával készített színes
alkotásokat várunk (l. hátoldalon a részletes ismertetőt)
A beérkezett munkákat szakmai zsűri bírálja el - a legszebb pályamunkák díszítik majd annak a
8 ezer rajzfüzetnek a borítóját, melyet a projekt keretében nyomatunk ki. Természetesen
újrapapírból. Ezt a rajzfüzetet minden részvevő megkapja – további nyereményként pedig
korcsoportonként 20-20 jutalomtárgy is gazdára talál majd (tolltartók, pólók, kulacsok, vászontáskák).

A rajzok beküldési határideje: 2018. január 19 /péntek/.
A projekt a Földművelésügyi
Minisztérium támogatásával
valósult meg.

További információk:
Reflex Környezetvéd Egyesület
9024 Gy r, Bartók u.7. tel: 96/ 316-192 ,
e-mail: reflexegyesulet@gmail.com

www.szelektalok.hu

Részletes pályázati feltételek



1. Alkotásaival pályázhatnak:
a gy ri járás általános iskoláinak 1-4. osztályos tanulói (7-10 éves) (I. korcsoport)
a gy ri járás általános iskoláinak 5-8. osztályos tanulói, illetve 8 osztályos gimnáziumok 1-4.
osztályos (11-14 éves) tanulói (II. korcsoport)

2. A pályaművek témája: a tudatos iskolai fogyasztással kapcsolatos attit dök rajzos
megjelenítése.
Így különösen:
 Figyelem felhívás a hulladék megelőzés, a hulladékszegény iskolai fogyasztás fontosságára.
Felesleges illetve eldobó termékek, csomagolások helyett - tartós, többször használatos író- és
tanszerek, csomagolások. Papírhasználat, reklámszemét csökkentése - hulladékszegény büfé,
rendezvény stb.
 Figyelem felhívása az iskolai hulladékgyűjtések fontosságára . Az iskolai hulladékok rendszeres
szelektív gyűjtésének - vagy a hagyományos őszi-tavaszi akciós papírgyűjtések megrajzolása,
 Figyelem felhívása az újrapapírból készült termékek használatának fontosságára.
Kérés: Bár a papír és a fák kapcsolata nyilvánvaló, de kérjük a leend alkotókat, hogy e pályázathoz ne
küldjenek be csupáncsak ép, vagy kivágott erd ket ábrázoló alkotásokat.
3. Az alkotások műfaji, technikai követelményei:

szabadon választott technikával készült színes alkotásokat várunk (festmény, zsírkréta, pasztell kréta,
ceruza rajz – továbbá hulladékpapírból mozaik, montázs, stb.) Az alkotás lehet plakát, illetve tartalmazhat
üzenet jellegű írott szöveget is.

az alkotásokat papír formában, rajzlapon A/4 méretben várjuk, hajtogatás nélküli állapotban.

az egy iskolából beküldhető alkotások mennyiségét nem korlátozzuk.
4. A pályázatok benyújtásának határideje és módja:
Az alkotásokat 2018. január 19-ig személyesen vagy postai úton az alábbi címre kell eljuttatni:
Reflex Környezetvéd Egyesület, 9024 Gy r, Bartók u.7.
Nyitva tartás: H-P 09.00 – 16.00

Az alkotások hátoldalán az alábbi a pályamunkával és iskolával kapcsolatos adatokat kérjük
feltüntetni:
Pályázati alkotás címe:
Pályázó neve, életkora (melyik osztályba jár):
Felkészítő tanár neve, elérhetősége (telefon, e-mail):
Az iskola neve, pontos címe (vagy bélyegzője)
A pályázatot kiíró szervezet a beküld k személyes adatait csak a pályázat keretében használják fel és azokat a
2011. évi CXII. törvény el írásainak megfelel en kezelik.

5. Egyéb tudnivalók:
A pályázaton a részvétel ingyenes.
A pályázatok értékelését, rangsorolását (képz m vészeti és tartalmi szempontból) meghívott pedagógusból és a
Reflex Egyesület képvisel ib l álló szakmai zs ri végzi.
Eredményhirdetés: 2018. március 1-én (az Újrapapír világnapja).
Díjazás: A legjobb alkotások fogják díszíteni annak a 8 000 db újrapapírból készített rajzfüzetnek a borítóját,
melyet a projekt keretében a pályázat kiírója készíttet el. A rajzfüzetb l minden részvev nek küldünk majd
egyet – korcsoportonként gazdára talál továbbá 20-20 db. jutalomtárgy is (tolltartó, póló, kulacs, vászontáska).
A Reflex Egyesület a beküldött rajzokat az alkotóknak nem adja vissza, ezért azokat leadás el tt célszer
lefényképezni vagy beszkennelni. A beérkezett pályamunkákból készült tablókat Egyesületünk rendezvényein,
akcióin kiállítjuk – de kérésre az iskoláknak is kölcsönadjuk kiállítás céljából.
A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és hozzájárul, hogy a
szervez k kiállításokon, publikációkban, média-megjelenésekben a képeiket térítésmentesen felhasználják.

