PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Vadonleső Program és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság
a Vizes Élőhelyek Világnapja
alkalmából

„Találd meg, írd le és őrizd meg!”
címmel pályázatot hirdet
A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya által életre hívott Vadonleső
Program és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság a Vizes Élőhelyek Világnapja
alkalmából tematikus pályázatot hirdet a lakhelyeden vagy annak közelében található vizes
élőhely és annak élővilága jobb megismerése, megismertetése céljából.
A feladat a következő:
 keresd fel a lakhelyeden vagy annak közelében található vizes élőhelyet (láp, mocsár, tó,
időszakos vízborítottságú gyeptársulás, patak vagy folyó mente stb.)
 gyűjts össze minél több információt az élőhely jellegéről, kiterjedéséről, történetéről
 írj fajlistát az ott megfigyelt állat- és növényfajokról
 keress olyan fajt, amely szerepel a Vadonleső Program honlapján (www.vadonleso.hu) és
jelentsd ott be
 állíts össze egy javaslatcsomagot, amely az adott vizes élőhely természetközeli
állapotának fenntartását, esetleg javítását célozza
 mindezeket összegezd egy kis tanulmány formájában, ebben szerepelhetnek ábrák, fotók,
egyéb illusztrációk is
Pályázati feltételek és benyújtás:
 12-18 éves kor
 Formátum: elektronikusan (kizárólag pdf formátumban) vagy papír alapon, fűzött vagy
kötött kiadvány
 Terjedelem: szimpla sortávolság, 12p betűméret 1,5 cm margó a lap minden oldalától,
maximum 5 oldal (a fajlista, térképek és egyéb járulékos adatok külön mellékletben
szerepelhetnek)
 Egy pályázó egy pályaművel vehet részt.

Pályázati jelentkezés:
Az egyéni vagy csoportos pályamunkák beküldhetők 2018. október 31-ig a Földművelésügyi
Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályához (Budapest, Kossuth Lajos tér 11, 1055.,
email: vadonleso@fm.gov.hu). Kérjük, a borítékra, vagy az e-mail tárgyaként írjátok rá a
pályázat címét: „Találd meg, írd le és őrizd meg!”
A pályaművekhez kérjük csatolni:
 a mű címe,
 a szerző(k) neve,
 kor/iskolai osztály,
 település,
 felkészítő tanár vagy szülő neve és elérhetőségei,
 pályázó(k) postacíme, telefonszáma, email címe.
Pályázattal kapcsolatos értesítéseket e-mailen küldünk.
A pályázattal kapcsolatban további információk megtalálhatók a www.vadonleso.hu a
www.facebook.com/vadonleso és a www.termeszetvedelem.hu honlapján.
A pályázatok elküldési és postára adási határideje: 2018. október 31.
A díjazottak tárgyi- valamint nemzeti parki program jutalomban részesülnek. Az első helyezett
lehetőséget kap arra, hogy 2019. február elején a Vizes Élőhelyek Világnapja központi
rendezvényén bemutassa munkáját.
Eredményhirdetés 2018. december 10-én a www.vadonleso.hu a www.facebook.com/vadonleso
és a www.termeszetvedelem.hu honlapon.
A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a
pályázaton való részvételhez és az alkotások esetleges kiállításon, honlapokon való
megjelenéséhez. A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza!

