Tisztelt
Sokszoros
Szponzorunk!
A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezetének (MHT BTSz) és a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Karának (ME MFK) a szervezésében az idei Víz Világnapja megünneplésének keretében XVI.
alkalommal kerül kiírásra a „Víz Világnapi Fotóposzter Pályázat a Vízről”, mely pályázati sorozatot az Ön
intézménye a kezdettől fogva / igen régóta támogatja szponzori tevékenységével.
Tisztelettel kérjük, hogy a mostani pályázatunkat is az eddigiekhez hasonló módon támogassa. Az elmúlt 15
alkalommal pályázóinknak elsősorban tárgyjutalmakat (könyvet, könyvutalványt, pendrive-t, fotónyomtatót,
fotópapírt, céges promóciós anyagot stb.), lehetőségeket (szállást, fürdőbelépőt, barlangbelépőt, múzeumi belépőt, ökocentrum látogatási lehetőséget, ingyenes konferencialátogatást stb.) és esetenként (igen ritkán) pénzjutalmat tudtunk átadni, valamint mindenkinek névre szóló oklevelet vagy emléklapot és az adott évi eredményeket bemutató színes tájékoztató füzetet.
2020-ban a COVID járvány kitörése miatt a Víz Világnapi ünnepség elmaradt, a jutalmak átadására nem kerülhetett sor, ill. igen jelentős részének beváltására (szállás, belépők) nem volt lehetőség a bírálat idején. Emiatt
úgy döntöttünk, hogy csak az okleveleket, emléklapokat osztjuk ki (postán), a beérkezett tárgyjutalmakat 2021ben fogjuk felhasználni. Ezt a helyzetet később nehezítette, hogy a jutalmak, oklevelek és emléklapok jelenléti
módban 2021-ben sem voltak átadhatók, azokat így postán küldtük ki, számot tévő késéssel.
Az idei, 2022. évben tavasz végén, nyár legelején szeretnénk ismét jelenléti díjátadót tartani (amire reményeink
szerint végre lehetőség nyílik), melynek idejéről és helyéről amint lehet, értesítést fogunk küldeni.
Tisztelettel kérjük, hogy a szponzori támogatásukat 2022.03.18-ig visszajelezni, ill. eljuttatni szíveskedjék az
egyetemi címemre. (Dr. Lénárt László, Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros. a teljes címem! E-mail címem hgll@uni-miskolc.hu, telefonom 46-565-111/17-26; 20-986-3000)
Levelünkhöz mellékeljük a 2021. évi jelentésünket a XV. Víz Világnapi Fotóposzter Pályázatról (a végleges
szponzorok feltüntetésével), a 2022. évi, XVI. kiírásunkat (a várt és remélt szponzorok feltüntetésével),
valamint a hozzá tartozó adatlapot. Amennyiben a kiírást és az adatlapokat az érdekeltségi körükben bármilyen
módon terjeszteni tudják, azt külön köszönjük! Amennyiben a pályázatunkat esetleg más, potenciális szponzor
figyelmébe tudják ajánlani, azt még inkább köszönjük.
Az eddigi 15 pályázatunk eredményeit, fotóposztereit, szponzorait a http://www.hidrotanszek.hu/viz-vilagnapja, valamint a kiegészítés alatt álló http://www.fava.hu/ és a http://www.hidrologia.hu/mht/ honlapokon lehet megtekinteni.
Amennyiben a logójuk megváltozott, akkor kérnénk egy jó minőségű, képfile formájú logót, hogy azt helyezzük
el a következő anyagainkban. (Legközelebb az értékelő jelentésünkben, amit minden szponzorunknak, a pályázónak és az iskolai korú pályázók iskolai segítőinek megküldünk, a díjátadóra szóló meghívóval együtt.)
Végül egy kis „dicsekvés”. 2021-ben a résztvevők 44 %-a általános és középiskolai diák volt az ország különböző részéből. Úgy véljük, hogy egy nagyon fontos témát tudtunk eljuttatni a legérzékenyebb korosztálynak is!
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