
Pályázati felhívás 

 

Fotópályázat a klímaváltozás mérséklése, környezeti fenntarthatóság témakörben általános iskola 

alsó-, felsőtagozat, középiskolák, és a felnőtt lakosság részére  

 

Tata Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosítószámú „Helyi klímastratégia 

átdolgozása, és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében” című projekt 

keretében fotópályázatot hirdet meg globális felmelegedés, klímavédelem témakörében. 

  

1. Pályázók köre:  

 

A pályázó település, illetve a térség iskoláinak diákjai, valamint a térség felnőtt lakossága 

 

2. Pályázat tárgya:  

 

A pályázat témája a klímaváltozás mérséklése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a környezeti 

fenntarthatóság, melyhez kapcsolódva az alábbi témában várunk pályaműveket benyújtásra. A 

pályaműveket fekete-fehér vagy színes formátumban is el lehet készíteni, melyeket digitális formában 

szükséges benyújtani. 

 

3. Fotópályázat témakör: 

 

A településen és térségében azonosítható, a klímaváltozással összefüggésbe hozható természeti 

jelenség, annak káros hatásait mérsékelni hivatott emberi beavatkozás, alkalmazkodási tevékenység 

kifejezése. A környezeti fenntarthatóság szimbolizálása, kiemelt védett értékek megőrzésére 

mozgósítás. A klímaváltozást okozó emberi tevékenységek mérséklésére irányuló erőfeszítések 

bemutatása. 

 

4. Pályázat benyújtása: 

 

a) Benyújtási határidő: 2021. november 21. 

 

b) Benyújtás módja: 

 

a) A fotó digitális dokumentációját a következő felületen keresztül szükséges benyújtani: 

https://tudatostata.hu/ 

 

A honlapon a következő információkat szükséges rögzíteni a pályamunka feltöltése mellett: 

 

• a pályamű címe 

• a pályázó neve 

• a pályázó életkora 

• általános és középfokú oktatási intézményben tanulók esetén az intézmény neve 

• a pályázó lakcíme 

https://tudatostata.hu/


• a pályázó email címe 

 

 

5. Kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályamű digitális formátumban 

 

6. Értékelés 

A pályaművek értékelése többszempontú. Az értékelést egy szakértői zsűri végzi, melynek tagjai többek 

között a települési klímavédelmi kerekasztal tagjai és a pályázatban szakmai együttműködőként 

közreműködő szervezetek témában jártas szakértői.  

a) Az értékelés szempontjai:  

• a témaválasztás eredetisége, fókusza 

• az üzenet eredetisége, komplexitása  

• a kidolgozás műszaki-vizuális-grafikai elemeinek minősége,  

• a helyi kérdések, problémák, beépítése, vonatkozás 

 

7. Értesítés 

A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről a 

díjazottakat a pályázat kiírója külön értesíti. 

 

8. Díjazás 

A pályázat első 3 helyezettje tárgy vagy ajándékutalvány formájában jutalomban részesül.  

A legjobb alkotások bemutatására lehetőséget biztosítunk.  

 


