
 

Rajzpályázat gyerekeknek 

„Legyél Te a környezet zöld őre!” –környezetvédelem 
gyerekszemmel 

 

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb 

életmódért – mintaprojekt Fejér megyében” elnevezésű (KEOP–6.2.0/B/11-2011-0022) 

program keretében rajzpályázatot hirdet általános iskolás illetve hat- és nyolcosztályos 

gimnáziumba járó diákok számára a fenntarthatóságról és a környezet iránti felelősség 

fontosságáról.  

 

Kik pályázhatnak:  

Általános iskolás illetve hat- és nyolcosztályos gimnáziumba járó diákok két 

korcsoportban: 

 alsó tagozat (1 - 4. osztály) 

 felső tagozat (5 – 8. osztály) 

Pályaművek témája: „Legyél Te a környezet zöld őre!” – a környezet iránti 

felelősség fontossága. 

A rajzoddal mutasd meg például, hogyan kell felelősen élni a környezetért, azaz: 

 Mit tehet a családom a fenntarthatóságért? 

 Hogyan kell felelősen élni a környezetért? 

 Hogyan használjuk tudatosan az áramot, vizet vagy a gázt? 

 Mit tehetünk a bennünket körülvevő növény-, és állatvilág védelméért? 

 Hogyan tudjuk segíteni a tisztább környezet megteremtését? 

Természetesen más ötletek is kidolgozhatók a környezetvédelemmel kapcsolatban.    

Alkalmazott technika: a rajzok bármely technikával készülhetnek, a hagyományos 

ceruza, festék, filctoll, zsírkréta alkotások mellett kollázsokat is elfogadunk.  

A rajz mérete: A/4 vagy A/3 

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 

- személyesen a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén, a 

Gazdaság Házában (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.), legkésőbb 2014. 

október 22. szerda 16.00 óráig 

- vagy postai úton: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza, 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., a postabélyegző legkésőbbi dátuma: 

2014. október 22. szerda 

 

Minden esetben fel kell tüntetni a pályázó gyermek nevét, életkorát, osztályát, valamint 

az iskolája nevét és címét!  



 

Az összes beérkezett rajzot megtekinthetővé tesszük a www.gazdasaghaza.hu 

projekthonlapon, ahol szavazni lehet az alkotásokra.  

 

 

Elbírálás: A pályaművek közül szakmai zsűri dönt a legjobbakról, és díjazzuk a 

Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért mintaprojekt honlapjának 

közönségszavazásán legtöbb szavazatot begyűjtő pályázót is.  

Korcsoportonként a három legjobb alkotó, valamint a közönségdíjas pályamű készítője 

több tízezer forint értékű nyereményt kap ajándékba. 

 

Nyeremény: a legjobb pályaművek alkotói értékes tárgynyereményben részesülnek. 
 

http://www.gazdasaghaza.hu/

