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Fenntarthatósági Témahét 2018 

Diákpályázat 

„Ahol a fák égig érnek” 

Pályázat 11-15 évesek számára 

Pályázati kiírás 

A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét keretében kihirdetett, 11-15 éves korosztály 

számára szóló „Ahol a fák ékig érnek” pályázat célja, hogy a diákok felfedezzék a 

környezetükben fellelhető különleges fákat és arról képi és szöveges dokumentációt 

készítsenek. A pályázat szervesen kapcsolódik a Témahét „Égig nőnek-e a fák?” című 

óravázlatához. 

A pályázat célja, hogy a diákok 5-10 fős csoportja bemutasson egy, a környezetükben 

lévő, különleges fát (pl. különleges fajtájú vagy formájú, nagyon idős, híres ember ültette 

vagy nevezetes alkalomból ültették). A kiválasztott fát többször keressék fel, 

tanulmányozzák, vegyenek fel róla kutatási adatokat (pl. fa magassága, törzsének 

átmérője), készítsenek róla fényképet vagy rajzot, és ezek alapján 3-5 oldal 

terjedelemben készítsenek prezentációt a fáról.  

A pályázat nyereményei 

A zsűri által értékelt pályamunkák közül a három legszínvonalasabbnak ítélt pályázat 

értékes nyereményben részesül. Az első három helyezett diákcsoportot 
természetvédelmi–szabadidős élményprogramokkal díjazzuk.  
 

A pályázat kiírója 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. 

címe: 2092, Budakeszi, Kagyló utca 1–3., Cégjegyzékszám: 13-09-145720 

Adószám: 23281345-2-13 

Pályázati feltételek 

1. Pályázók köre 

A pályázaton bármely magyarországi általános iskola és középiskola 11-15 éves 

tanulókból álló diákcsoportja indulhat, akinek iskolája regisztrált a 2018. évi 

Fenntarthatósági Témahétre: 

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

 

2. A jelentkezés feltételei 

A pályázók teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadják a pályázati kiírásban részletezett 

feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját. Egy diákcsoport csak 1 

pályamunkát nyújthat be. 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 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
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korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül, a 

szerzők nevének feltüntetésével. 

 

3. A pályázati anyag tartalma 

A beküldött pályamű kötelező elemei: 

a. A pályázók és a fa adatait tartalmazó adatlap. 

b. A pályamunka pdf formátumban, 3-5 oldal terjedelemben a következő 

tartalommal: 

 a fáról készült nagy totál fénykép vagy rajz, 

 a fáról készült levél- és törzslenyomat, 

 a fa elhelyezkedését mutató térképrészlet, 

 a fa különleges tulajdonságainak leírása, 

 a fáról készült kutatási eredmények, 

 a pályázók személyes vallomása arról, miért ezt a fát választották. 

 

4. A pályázat határideje és beküldési módja 

a. Beküldési mód: az összeállított pályaművet a Fenntarthatósági Témahét 

weboldalára lehet feltölteni: 

(https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok)  

b. A pályázatok beküldésének határideje: 2018. május 07. hétfő éjfél.  

 

5. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés 

 

a) Elbírálás:  

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat szakmai zsűrizését a Fenntarthatósági 

Témahét támogató partnerei végzik. A szakmai zsűri döntését 2018. május 31-éig hozza 

meg. 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 kivitelezése, igényessége. 

 

b) Eredményhirdetés: 

 Az eredményhirdetésre a www.fenntarthatosagi.temahet.hu internetes 

oldalon kerül sor. A honlapon a díjazott diákok és iskolájuk neve kerül 

feltüntetésre. 

 A Kiíró a nyertes diákokat az eredményhirdetést követően közvetlenül e-

mailben is értesíti legkésőbb 2018. június 07-éig. 

 A nyerteseket a Kiíró e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton 

elnyert díj ünnepélyes átadásának részleteiről. 

 

6. Kapcsolat 

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

mail címen: temahet@pontvelem.hu ! Telefonos elérhetőség: +36-20-412-6039. 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
http://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
mailto:temahet@pontvelem.hu
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7. Egyéb feltételek 

a. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 

pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró 

nyilvánosan felhasználja a Fenntarthatósági Témahét oktatási, 

ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során, időbeli és térbeli 

korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása 

nélkül, a szerző nevének feltüntetésével.  

b. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 

versenyző diák részéről bármilyen manipulációt, illetve a pályázat szellemével 

bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy 

ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a diákot azonnali hatállyal kizárja 

a pályázatból. 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 Kiíró döntése a kizárás 

kérdésében végleges és nem vitatható. 

c. A Kiíró nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, 

amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online 

felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-

hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az 

internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás 

sikertelensége okait. 

d. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a Kiíró döntése 

az irányadó. 

e. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetében a nyeremény megszerzésére a 

nyertes törvényes képviselője jogosult. 

f. Az „Ahol a fák égig érnek” pályázattal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 

g. A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen szabályzat felhívás módosítására, ill. 

kiegészítésére. A módosításokról a pályázók a Fenntarthatósági Témahét 

honlapján értesülhetnek. 


