
A felhívásra kizárólag saját készítésű alkotásokkal lehet pályázni, amelyek szerzői jogával a pályázó rendelkezik. A pályázatban való 
részvétellel a készítő hozzájárul ahhoz, hogy pályaművét az ÉRV. Zrt. térítésmentesen felhasználja (a szerző megjelölésével) további 
rendezvényein, online kiadványaiban valamint prezentációin. Az ÉRV. Zrt. a beérkezett pályaműveken szereplő személyes adatokat az ÉRV. 
Zrt. hatályos adatvédelmi szabályzatában foglaltak alapján kezeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÉRV. ZRT. LOGÓPÁLYÁZATA, DALPÁLYÁZATA ÉS 
KISFILMPÁLYÁZATA ÉRV-S GYERMEKEK, UNOKÁK RÉSZÉRE 

Az ÉRV. Zrt. kétéves programsorozatot indított szolgáltatási területén, melynek témái között kiemelten 
szerepel a fenntartható vízbázisvédelem, az észszerű vízfelhasználás, a tudatos közműhasználat, a 
víziközmű-szakma presztízsének növelése és a természeti környezet védelmére fókuszáló 
szemléletformálás. Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló KEHOP-2.1.7.-19-2019-
00024 „A tiszta víz titka"- szemléletformáló program az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek 
Zrt. megvalósításában” elnevezésű program keretében ezúttal a Víz Világnapja alkalmából az idei 
jelmondattal kívánja felhívni az ÉRV. Zrt. a gyermekek figyelmét a VÍZ értékére. 

 
A PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A TÁRSASÁG  LOGÓ-, DAL- ÉS KISFILMPÁLYÁZATOT  

HIRDET ÉRV-S GYERMEKEK, UNOKÁK KÖRÉBEN (KORHATÁR 18. ÉLETÉV) 
 

2021. ÉVI VÍZ VILÁGNAPI JELMONDAT: „A VÍZ ÉRTÉK! BECSÜLD MEG!” 

 

I. KISFILMPÁLYÁZAT 

 

Választható témák: 
1) VÍZ = KINCS! 
2) A hulladék és szemét által okozott problémák bemutatása. 
3) A kedvenc            vizes élőhelyem. 

 

Technika, terjedelem: 

 A felvétel szabadon választott technikával készülhet (HD-kamera, videókamera vagy mobiltelefon). 

 Minden pályázó egy pályaművel pályázhat (fájlformátum: mp4, avi, flv, mpeg, mov, wmv/ Full HD 
felbontás (1080p), vagy HD (720p)). 

 A kisfilm időtartama legalább 30 másodperc, de legfeljebb 3 perc. 

 

II. DALPÁLYÁZAT 

 

A dalpályázatban elfogadunk a VÍZ témájához kapcsolódó: 

 saját szerzeményt, vagy népszerű dal szöveges átiratát, vagy népdalt.  

 Az éneklés módja történhet hangszeres kísérettel, zenei alappal vagy anélkül. 

 Egy pályázó egy magyar nyelvű dallal pályázhat, melyről tetszőleges módon kisfilmet kell készíteni. 

 

III. LOGÓPÁLYÁZAT 
 

A tiszta víz titka - ötletpályázat – logótervezés: 

 A logópályázatban feladat: „A tiszta víz titka” nevű pályázat logójának megtervezése. 

 A kézzel készített pályamű A/4-es méretben, szabadon választott technikával készülhet. 

 A pályázatra benyújtható grafikai programmal készített alkotás is. 

  Minden pályázó egy művel pályázhat. 
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A logó-, dal- és kisfilmpályázat zsűrizésének szempontjai: 
 a témamegközelítés eredetisége, az üzenet aktualitása, 

 a pályamunka széleskörű érthetősége, a kivitelezés színvonala. 

 
   Zsűri: 

 médiaszakemberek, grafikus, 

 a pályázatkiíró ÉRV. Zrt. menedzsmentje, az ÉRV. Zrt. Kommunikációs és PR Irodája. 

 

Mindhárom pályázat díjazottjainak köre: 

 Témánként több díjazott részesül értékes jutalomban. 
 

A pályaművek leadása külön pályázati kategóriákban az ÉRV-s szülők/nagyszülök 
segítségével lehetséges, az alábbiak szerint: 
 

 A pályamunkákat eredeti példányban/adathordozón, zárt borítékban, belső postán kérjük eljuttatni a 
Kommunikációs és PR Irodába. 

 Az alkotásokat elektronikusan (képként/link megküldésével, jól beazonosíthatóan az alkotásokról kért 
információkkal) a kommunikacio@ervzrt.hu címen is tudjuk fogadni. 

 
Leadási határidő: 2021. 03. 16. 

 
Eredményhirdetés: 

 A zsűri döntéséről 2021. 03. 22-én, a Víz világnapján nyújtunk tájékoztatást. A díjazásról az ÉRV-s 
szülőket/nagyszülőket az eredményhirdetéssel egyidőben, e-mailben/telefonon tájékoztatjuk. 

 Az eredményhirdetést követően a beérkezett pályaműveket az ÉRV. Zrt. a pályázat előírásainak 
megfelelően megőrzi. 

 

Adatvédelem: 

 Tájékoztatjuk az alkotói pályázaton résztvevőket, hogy adatvédelmi szempontból a pályázat 
benyújtásának feltétele a mellékelt „Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez” című 
dokumentum törvényes képviselő általi aláírása, majd az aláírt nyilatkozat pályamunkához való 
csatolása. 

 A pályaművek mellé kérjük feltüntetni: az alkotás címét, az alkotó nevét, életkorát, osztályát, az iskola 
nevét, címét, az ÉRV-s kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit (e-mail cím és telefonszám). 

 A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken: ÉRV. Zrt. 
Kommunikációs és PR Iroda (06 48 514-500/135; 06 70 647 6605; kommunikacio@ervzrt.hu). 

 
 

AZ IDEI VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL KIVÁLÓ ALKOTÓMUNKÁT KÍVÁN AZ ÉRV. ZRT.
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