
 
FOTÓPÁLYÁZAT A VÍZ VILÁGNAPJÁRA 

 
A Fejér megyei általános iskolás tanulók számára a Víz Világnapja (március 22.) alkalmából fotópályázatot 
hirdetünk. Idei jelmondatunk: „Felszín alatti vizek: láthatóvá tenni a láthatatlant” 
 
„A felszín alatti víz a lábunk alatt észrevétlenül rejtőző kincs, mely gazdagítja életünket.  
Biztosítja ivóvizünket, élelmiszerellátásunkat, személyes szükségleteinket, segít fenntartani a természeti környezetün-
ket.” 
 
Olyan fotókat várunk, amelyek közvetlenül vagy közvetve az idei jelmondattal, illetve a vízzel, a vízkincs értékével, 
megóvásával, felhasználásával, életünkben betöltött szerepével, egészségügyi vonatkozásaival, vagy akár szépségé-
vel hozhatók összefüggésbe. 
Azokat a pályamunkákat tartjuk igazán jónak, melyek a gyerekek saját életéhez, környezetéhez, élményvilágához 
kapcsolódnak.  
A pályázaton való részvétel feltételei: 
- A képek lehetőleg Magyarországon vagy a környező országok területén készüljenek  
- Kérjük, hogy a képeket papír alapon maximum A3 méretben küldjék a 8000 Székesfehérvár Király sor 3-15. 

címre, és digitális formában is a kommunikacio@fejerviz.hu email címre 
- Beküldéskor a borítékra kérjük ráírni „Víz világnapi Fotópályázat”, valamint egy csatolt levélben a pályázó 

nevét, iskoláját és osztályát, a kép címét, a kép készítésének helyét.  
- Kérjük a levélhez csatolni a pályázati kiírás mellékletében szereplő, a szülő, gondviselő által aláírt, szemé-

lyes adatok kezelésével kapcsolatos, kitöltött és aláírt Adatkezelési nyilatkozatot (papír alapon vagy 
beszkennelve is elfogadjuk) a pályázók a nyilatkozat aláírásával és beküldésével elismerik, hogy a beküldött 
fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait  

- A képek digitális feldolgozásánál csak alapvető képjavításokat, illetve módosításokat fogadunk el: fényerő, 
kontraszt, színegyensúly, gradációs görbe, színezet/telítettség, fekete – fehér, vagy szépia konverzió, a kép 
készítése során keletkezett technikai hibák, karcok retusálása. Engedélyezett a kép vágása, zavaró képrész-
letek levágása, a kép orientációjának módosítása.  

- A képek keretezését vízjelezését, dátumozását kérjük mellőzni. 
- NEM megengedett korrekciók a képeken: több képből készült montírozás, képelemek eltávolítása és 

hozzáadása. 
 
Minden tanuló egy fotóval szerepelhet. 

 
2022. március 10-ig (csütörtök) a FEJÉRVÍZ ZRt-hez  

 
Lepsényi Marietta Éva kommunikációs menedzsernek juttassák el. Postacím: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., 
tel.: 22/535–892. 
Szakmai zsűrizésről a kiírók gondoskodnak.  
 
A beérkezett művekből kiállítást rendezünk. Sajnos nem tudunk arra vállalkozni, hogy valamennyi pályamunkát kiállít-
suk. 
 
Várhatóan március 22-én, a kiállítás helyszínén megtartandó ünnepségen a díjakat 2 kategóriában (általános iskola 
alsó és felső tagozat) adjuk át. Az első, második és harmadik helyezést könyvjutalommal díjazzuk, de ezen kívül 
legalább három elismerő oklevelet adunk ki, és a legeredményesebb felkészítő pedagógusokat is jutalmazzuk, kategó-
riánként.  
 
A helyezésekről és az ünnepségen való részvételről, annak időpontjáról a díjazottaknak külön értesítést küldünk.  
A pályázati munkákat a kiállítást követően megtartjuk (székházainkban közszemlére bocsátjuk, vagy kiadványainkban, 
honlapjainkon felhasználjuk, az adatvédelmi nyilatkozatban részletezettek szerint). 
Várjuk az alkotásokat! 
 
Kiíró szervezetek: 

 Közép - dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 FEJÉRVÍZ ZRt. 
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