PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KEXPORT Környezetipari Nonprofit Kft. kreatív PÁLYÁZATOT HIRDET
középfokú oktatási intézmények osztályai számára a hulladékgazdálkodás
mítoszainak bemutatására, a mítoszok mögött rejlő valóság megismerésére.
PÁLYÁZÓK KÖRE: középfokú oktatási intézmények osztályai (10-30 fős csoportok, 14–18 éves korosztály)
PÁLYÁZAT TÉMÁJA: hulladékgazdálkodás, szelek

v hulladékgyűjtéshez, szelek ven gyűjtö anyagok hasznosításához kapcsoló-

dó képi anyag elkészítése

FELADAT: olyan képi anyag elkészítése, amelyben bemutatásra kerül, hogy a hulladékgazdálkodás területén milyen félreértésekkel,
tévhitekkel, és ehhez képest milyen valósággal lehet találkozni nap, mint nap. A képi anyag elkészítése során elsősorban a szelek v
hulladékgyűjtéshez, a szelek ven gyűjtö anyagok hasznosításához kapcsolódó témákban várjuk az egyedi ötleteket.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA, FORMAI KÖVETELMÉNY: az elkészíte anyag elektronikus formában megjelenő animáció,
montázs, kép, képsorozat, zenei beté el elláto képi anyag, bemutató, prezentáció. A cél, hogy az elkészíte anyag ötletes, érdekes
legyen, nem cél a téma tudományos megközelítése, bemutatása. A tetszőleges technikával elkészíte anyagot a mitoszvadasz.kexport.eu/
palyazat/palyazat-beadasa weboldalra lehet feltölteni (maximum 16 MB méretben). Egyszerre több file is feltölthető, de amennyiben
egy feltöltendő file mérete meghaladja a 16 MB-ot, kérjük pályázatát saját weboldalra feltöltve vagy egy nagyfájlküldő rendszerrel
készült linket a megjegyzés rovatba illesztve küldje el részünkre. Engedélyeze file pusok: zip, rar, pdf, doc, xls, ppt, jpg, jpeg, gif, png.
Egy pályázó csoport több pályázatot is beadhat, egyetlen megkötés: minden pályázatot külön megnevezéssel (címmel) kell benyújtani.
Saját készítésű alkotásokat várunk, montázst/több fotót tartalmazó anyag készítés esetén kevesebb, mint 50%-ban használható fel más
által készíte fotó, továbbá a más által készíte fotó forrását kérjük megjelölni.
PÁLYÁZAT DÍJA: a nyertes pályázók mítoszvadászatra indulhatnak, egész napos hulladékos élményprogram keretében ismerhe k
meg Magyarország hulladékgazdálkodási gyakorlatát, hulladékgyűjtő, és hulladékkezelő létesítményeit országszerte. A pályázat a
nyertes csoportok egész napos kirándulásának valamennyi feltételét biztosítja, így fedezi a nyertesek számára előre egyeztete hulladékkezelési létesítményekbe való utazásának költségét (busz biztosításával), a létesítményekben történő körbevezetést, a kirándulók
étkeztetésének költségét, valamint a kirándulás során szakértő kísérő jelenlétét is (kérjük, hogy az iskola kísérő tanárt biztosítson a
csoportok mellé). Az egész országból összesen 10 nyertes iskolai csoport kerül kiválasztásra, egy nyertes csoport maximum 30 főből állhat.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016. január 31.
A PÁLYÁZAT BÍRÁLATA: 2016. február 5.
A NYERTES CSOPORTOK ÉLMÉNYKIRÁNDULÁSAINAK VÁRHATÓ IDŐPONTJA:
2016. február 22. – 2016. február 26. között.
A nyerteseket elektronikus formában értesítjük, az élménykirándulásokat
a pályáza regisztráció során megado iskolai kontaktokon keresztül szervezzük.

A Mítosz Vadászat projekt az OKTF Nemze Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatásával valósul meg. Pályáza azonosító:
OKTFNHI-LSZF/2015-01 – „A hazai hulladékgazdálkodással és szelek v hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléle ormálásra fordítható támogatás” – www.szelektalok.hu

További részletek:

mitoszvadaszat.kexport.eu
www.facebook.com/mitoszvadaszat

