
SZLOGEN PÁLYÁZAT A VÍZ VILÁGNAPJÁRA 
 
 

A Fejér megyei általános iskolák felső tagozatos tanulói számára a Víz Világnapja (március 22.) al-
kalmából szlogen pályázatot 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, élelmiszer-ellátásunkat, személyes szükségleteinket, segít fenntartani a természeti 
környezetünket. 
 
 
Ebben az évben 2022.március 22-én ünnepeljük a „Víz világnapját”, mivel ez egy különleges dátum, 
úgy döntöttünk, hogy keresünk (tervezetten) 22 olyan frappáns szlogent, mottót, jelmondatot, ami arra mo-
tiválja, figyelmezteti embertársainkat, hogy a víz egy kincs egy hatalmas természeti érték és vigyáznunk 
kell rá!  
 
Olyan mottókat várunk, amelyek közvetlenül vagy közvetve az idei jelmondattal, illetve a vízzel, a vízkincs 
értékével, megóvásával, felhasználásával, életünkben betöltött szerepével, egészségügyi vonatkozásaival, 
vagy akár szépségével hozhatók összefüggésbe, és amelyek a gyerekek saját élményvilágát tükrözik, illet-
ve saját képzeletük produktumai.  
 
Minden tanuló egy mottóval szerepelhet, melyet  
 

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

Lepsényi Marietta kommunikációs menedzsernek juttassanak el.  
 

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15, illetve e-mailben: kommunikacio@fejerviz.hu  tel.: 
22/535-892. 

 
Az e-mailhez illetve a levélhez kérjük csatolni a pályázati kiírás mellékletében szereplő, a szülő, gondviselő által 
aláírt, személyes adatok kezelésével kapcsolatos, kitöltött és aláírt Adatkezelési nyilatkozatot (papír alapon 
vagy beszkennelve is elfogadjuk) a pályázók a nyilatkozat aláírásával és beküldésével elismerik, hogy a bekül-
dött mottók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait 
 
A beérkezett mondatokból egy plakátot fogunk készíteni, amely a víz megóvására hívja fel a figyelmet: 
 
Várhatóan március 22-én, a „Víz világnapján” a Fejérvíz ZRt. Királysor 3-15. szám alatti épületében jutalmazzuk 
az első, második és harmadik helyezettet, könyvjutalommal, de minden résztvevő oklevélben részesül. 
 
A helyezésekről és az ünnepségen való részvételről, annak időpontjáról a díjazottaknak külön értesítést kül-
dünk.  
 

A pályázati munkákat az eredményhirdetést követően megtartjuk (a beküldött pályamunkák megjelentetési 
jogát a kiírók sajátjuknak tekintik, kiadványainkban, honlapjainkon felhasználjuk, az adatvédelmi nyilatkozat-
ban részletezettek szerint). 
Várjuk az alkotásokat! 
 
Kiíró szervezetek: 

 Közép - dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

 FEJÉRVÍZ ZRt. 
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