PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun Megyei Területi
Szervezete a Víz Világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdet óvodás, általános iskola alsó tagozatos diákjai
részére. Az alkotásokat a „Felszín alatti vizek: láthatóvá tenni a láthatatlant” jelmondathoz kapcsolódóan
várjuk.
A felszín alatti víz a lábunk alatt észrevétlenül rejtőző kincs, mely gazdagítja életünket. Láthatatlanok, jelenlétüket
mégis mindenhol tapasztaljuk.
Biztosítja ivóvizünket, élelmiszer-ellátásunkat, személyes szükségleteinket, és segít fenntartani természeti
környezetünket.
Meghirdetett korcsoportok:
I. óvoda
II. általános iskola alsó tagozatos diákok
Pályázni A/4 vagy A/3 méretű, bármely technikával készült alkotással (vízfesték, ceruza, tempera, olajfesték,
filctoll, zsírkréta) lehet.
Minden alkotás hátlapján kérjük feltüntetni
- a pályázó nevét, életkorát, intézményének nevét, osztályát, felkészítő pedagógus nevét, elérhetőséget (e-mail
cím vagy telefonszám).
A pályamunkákat a jelmondat feltüntetésével Rózsa Gyöngyvér részére az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
6500 Baja, Széchenyi u. 2/c. postai címre kérjük megküldeni.
Beküldési határidő:

2022. március 16.

Az alkotásokat korcsoportonként értékeljük, a díjazottakat a megadott elérhetőségeken értesítjük.
Felhívjuk a figyelmet:
A rajzpályázaton résztvevő kiskorú törvényes képviselője a rajzpályázat elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság mint adatkezelő a rajzpályázaton való részvétel céljából – különösen – a
következő személyes adatokat kezelje: kiskorú neve, életkora, kiskorú óvodai csoportjának vagy iskolai
osztályának megjelölése, felkészítő pedagógus neve, e-mail cím, telefonszám.
A rajzpályázaton résztvevő kiskorú törvényes képviselője a rajzpályázat elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az
elküldött rajzpályázatot és ahhoz kapcsolódó személyes adatokat az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a
„Dunai Hírfolyam” c. kiadványában, a www.aduvizig.hu honlapján, valamint hivatalos facebook oldalán való
megjelentetés céljából kezelhesse. Az érintett jogairól és azok érvényesítésének rendjéről való tájékoztatást
az adatkezelő honlapjáról elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
A pályázó elfogadja, hogy a beküldött alkotások ellenérték nélkül a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat szabadon
felhasználhatja, esetleges megjelentetésükért a pályázó díjazásban nem részesül.
A díjak átadásáról az aktuális járványügyi előírások figyelembevételével a későbbiekben adunk
tájékoztatást.
Az alkotások elkészítéséhez sok sikert kívánunk!

