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ALKALMÁBÓLALKALMÁBÓLALKALMÁBÓL      

PÁLYÁZATOKATPÁLYÁZATOKATPÁLYÁZATOKAT   HIRDETHIRDETHIRDET:::   

A BÉKÉS MEGYEI 

VÍZMŰVEK ZRT.  

További információ: További információ: További információ: www.bekesvizmu.huwww.bekesvizmu.huwww.bekesvizmu.hu   

Beküldési határidő: Beküldési határidő: Beküldési határidő: 2012. március 18.2012. március 18.2012. március 18.   

A pályamunkákat az alábbi címekre kérjük eljuttatni: A pályamunkákat az alábbi címekre kérjük eljuttatni: A pályamunkákat az alábbi címekre kérjük eljuttatni:    

Békés Megyei Vízművek Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.Békés Megyei Vízművek Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.Békés Megyei Vízművek Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.   

vagy pr@bekesvizmu.huvagy pr@bekesvizmu.huvagy pr@bekesvizmu.hu   

RAJZPÁLYÁZATRAJZPÁLYÁZATRAJZPÁLYÁZAT   KABALAFIGURA PÁLYÁZATKABALAFIGURA PÁLYÁZATKABALAFIGURA PÁLYÁZAT   

MOTTÓ: I LOVE CSAPVÍZ!MOTTÓ: I LOVE CSAPVÍZ!MOTTÓ: I LOVE CSAPVÍZ!   

Három korcsoportban:Három korcsoportban:Három korcsoportban:   

   óvodások,óvodások,óvodások,   

   általános iskola alsósok,általános iskola alsósok,általános iskola alsósok,   

   általános iskola felsősök és általános iskola felsősök és általános iskola felsősök és    

középiskolai tanulók középiskolai tanulók középiskolai tanulók    

várjuk azokat a tetszőleges technikával várjuk azokat a tetszőleges technikával várjuk azokat a tetszőleges technikával    

elkészített A/4elkészített A/4elkészített A/4---es, illetve A/3es, illetve A/3es, illetve A/3---as as as    

alkotásokat, amelyek a csapvíz alkotásokat, amelyek a csapvíz alkotásokat, amelyek a csapvíz    

jelentőségét, mindennapi szerepét, jelentőségét, mindennapi szerepét, jelentőségét, mindennapi szerepét,    

megóvásának fontosságát ábrázolják.megóvásának fontosságát ábrázolják.megóvásának fontosságát ábrázolják.   

Korcsoportonként a legjobb  három Korcsoportonként a legjobb  három Korcsoportonként a legjobb  három    

alkotás díjazásban részesül, továbbá a alkotás díjazásban részesül, továbbá a alkotás díjazásban részesül, továbbá a 

zsűri által kiválasztott művek országos zsűri által kiválasztott művek országos zsűri által kiválasztott művek országos 

pályázaton is  részt vesznek.  pályázaton is  részt vesznek.  pályázaton is  részt vesznek.     

TERVEZD MEG TERVEZD MEG TERVEZD MEG    

A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK 

KABALAFIGURÁJÁT!KABALAFIGURÁJÁT!KABALAFIGURÁJÁT!   

                  Két korcsoportban:Két korcsoportban:Két korcsoportban:   

   14 éves korig 14 éves korig 14 éves korig    

   és 14 év felettés 14 év felettés 14 év felett   

várjuk várjuk várjuk a pályázók hagyományos és/vagy a pályázók hagyományos és/vagy a pályázók hagyományos és/vagy 

digitális technikával elkészített alkotásait.digitális technikával elkészített alkotásait.digitális technikával elkészített alkotásait.   

A figura lehet bármilyen tárgy, élőlény, A figura lehet bármilyen tárgy, élőlény, A figura lehet bármilyen tárgy, élőlény, 

növény és/vagy kitalált fantázialény is.növény és/vagy kitalált fantázialény is.növény és/vagy kitalált fantázialény is.            

Cél, hogy tükrözze a Vízművek céljait, Cél, hogy tükrözze a Vízművek céljait, Cél, hogy tükrözze a Vízművek céljait, 

szellemiségét, továbbá legyen vidám, ked-szellemiségét, továbbá legyen vidám, ked-szellemiségét, továbbá legyen vidám, ked-

ves és pozitív érzéseket váltson ki.ves és pozitív érzéseket váltson ki.ves és pozitív érzéseket váltson ki.   

Korcsoportonként a legjobb alkotások Korcsoportonként a legjobb alkotások Korcsoportonként a legjobb alkotások    

díjazásban részesülnek.díjazásban részesülnek.díjazásban részesülnek.   

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:   

MÉDIAPARTNEREK:MÉDIAPARTNEREK:MÉDIAPARTNEREK:   
 

KIÁLLÍTÁS ÉS DÍJAZÁS A VÍZFESZTIVÁLON MÁRCIUS 31KIÁLLÍTÁS ÉS DÍJAZÁS A VÍZFESZTIVÁLON MÁRCIUS 31KIÁLLÍTÁS ÉS DÍJAZÁS A VÍZFESZTIVÁLON MÁRCIUS 31---ÉN A CSABA CENTERBENÉN A CSABA CENTERBENÉN A CSABA CENTERBEN   


