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és az EVP - Egészségfejlesztési Iroda fotópályázatot hirdet 

 

 

 

 

 

 

 

„Rejtett Természetem” 
 

címmel 

 

Akár, lakott területektől távol barangolunk, vagy, ha csak a város egyik hangulatos zöldövezetében töltünk el 

időt, a bennünket körülvevő természeti környezet ezernyi szépségét pillanthatjuk meg. Bátran bevallhatjuk, 

sokszor kerül zsebbe, táska aljára egy-egy emlék, a természet valamely részlete, legyen az, gally, levél, 

termés, kéregdarab vagy akár egy apró kavics.  

Valamit megérez bennünk szunnyadó kreatív énünk a természet művészi szépségéből, engedjünk hát egy 

kicsit szabadjára.   

 

„A játék a gyermek művészete, a művészet a felnőtt játéka.” 

(Bory Jenő) 

 

 

 



 

Feladat: 

Óvodás, alsós, felsős, vagy középiskolás– mert a kreativitás kortalan -. Egyszerű Land Art stílusban őszi,téli 

természetünk, környezetünk hangulatát, az ősz-tél 8 művészi szépségét kapjátok lencsevégre. 

Land Art: táj-, vagy zöld művészet. A születő alkotások a minket körülvevő természet, 

formavilágát, bármely részét (kő, gally, sár, levél stb.) használja. Az alkotásokról a természet 

gondoskodik.  

 

1. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje  

 

- A digitális kép minimális felbontása 1280×1024, a képméret max. 10 MB legyen. A 

digitális felvételeket a zoldvasarhely@hodmezovasarhely.hu e-mail címre kell küldeni, vagy 

CD-n eljuttatni a Környezeti Információs Központ címére. 

           - A személyenként beküldhető fotók száma 1 db. 

- A fotóknak kérünk címet adni, valamint mellékelni egy rövid leírást az alkotásról.  

- A beérkezett fotók terveink szerint felkerülnek a meghirdető szervezetek honlapjára. 

 - A fotók végső beküldési határideje: 2017. május 10. 12.00 óra.  

  

2. A pályázók köre  

 

Minden kedves érdeklődőnek, lelkes amatőrök vagy profi fotósok, a fiatal korosztálytól az idősekig. 

A fotók pedig készülhetnek professzionális fényképezővel, vagy akár mobillal.  

 

3. Kategóriák:  

 

1.  Óvodás 

2.  Általános iskolások  

3.  Középiskolások  

4.  Felnőttek (18 év felett) 

 

4. A pályázat díjazása  

 

Értékes jutalmak kerülnek átadásra.  
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5. Értékelés  

 

- A pályázatokat 5 tagú zsűri bírálja el.  

- Az elbírálás eredményéről a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük.  

 

6. Díjátadás  

 

A díjazott képek a Környezeti Információs Központ (www.zoldvasarhely.hu) a Hódmezővásárhelyi 

Szent István Általános Iskola- Zöld Kapocs Oktatóközpont (http://zoldkapocs.hodtav.hu/) és az 

EVP - Egészségfejlesztési Iroda (www.evp.hu) honlapján is bemutatásra kerülnek. 

A díjak ünnepélyes átadására, és a kiállítás megnyitására 2017. június 06-án (kedd) kerül sor, 

melynek helyszínéről és időpontjáról a pályázókat értesítjük. 

 

7. Egyéb  

 

A beküldött alkotások ellenérték nélkül a kiíró tulajdonába kerülnek, megjelentetésükért díjazásban 

nem részesül a pályázó. A nyertes pályázók neve és a díjazással kapcsolatos információk, valamint 

a beküldött alkotások a pályázók külön hozzájárulása nélkül a pályázatkiírók kommunikációs 

tevékenységében szabadon felhasználhatóak (pl. hírlevél, média megjelenés), lehetőség szerint a 

készítő nevének feltüntetésével. 

A hiányos adatokkal rendelkező, illetve a határidő leteltét követően beérkezett pályamunkákat nem 

áll módunkban elbírálni. A pályamunkákat nem küldjük vissza!  

 

3.Segédlet, inspiráció  

 

https://www.flickr.com/photos/jrtpickle/6395485061/ 

http://www.wildheritage.co.uk/nature-inspired-autumn-land-art/ 

https://www.google.hu/search?q=autumn+land+art&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-

b&gfe_rd=cr&ei=gLYNWPS5O6Hs8weFhoG4CQ 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/2007-03-kn-Bernath-Kornyezeti.html 
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Bővebb információ:  

 

Környezeti Információs Központ 

Címünk: 6800 Hódmezővásárhely, Hunyadi u. 3. (Erzsébet Kórház, L épület) 

Telefon: 62/532-165 

E-mail cím: zoldvasarhely@hodmezovasarhely.hu 

Nagy Károly koordinátor +36 20/240-22-48 

 

Kívánjuk, hogy a kreatív alkotómunka és a felfedezés öröme hassa át a készülő műveket! 

 

 

Hódmezővásárhely, 2016. november. 17. 

 

 

Nagy Károly   Gyurisné Pethő Zsuzsanna  Walterné Böngyik Terézia 

  koordinátor                EVP programigazgató                igazgató,szakmai vezető 
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