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Kárpátok Alapítvány-Magyarország 

„A Föld a Barátom!”  Alkotói Pályázat Részletes Kiírása 

 

Pályázat témája: környezet- és természetvédelem, fenntartható fejlődés 

 

A téma a természet- és környezetvédelem, a környezeti problémák és a környezeti egyensúly 

kérdéseit járja körbe. A pályázatra olyan munkákat várunk, amelyek bemutatják, milyen módon 

kellene együtt élnünk a természettel, hogyan óvhatjuk meg a körülöttünk lévő világ állapotát, 

és milyen az ember és természet harmonikus kapcsolata. 

 

Milyen alkotásokat várunk? 

A pályázatra beküldött pályamunkáknak a megjelölt témákban kell készülniük.  

 

Első körben olyan alkotásokat várunk, amelyek a háztartásokban megtalálható anyagok (pl.: 

szalvéta, újságok, karton- és konzervdobozok, textil hulladék, üvegek, stb.) újrahasznosításával 

készülnek. Illetve a természetben megtalálható alapanyagokat használják fel, pl.: homok, 

kövek, gallyak, levelek, termések, stb. Természetesen hagyományos kreatív eszközöket is lehet 

alkalmazni (festék, tempera, zsírkréta, színes papír, gyurma, stb.), a fő cél a téma minél 

innovatívabb módon történő bemutatása. 

 

A verseny második körében a Kárpátok Alapítvány – Magyarországtól kapott LEGO/ 

DUPLO PlayBoxok* tartalmából szükséges elkészíteni a pályamunkákat. Ezek kiszállítását a 

Regisztrációs Űrlapon megadott kapcsolattartási adatok alapján fogjuk az adott intézmény 

kapcsolattartójával egyeztetett időpontban (2022. május 01. és 2022. június 10. között) 

díjmentesen kiszállítani. 

 

Ki pályázhat? 

Olyan oktatási intézmények, óvodák, általános iskolák és civil szervezetek pályázhatnak, 

amelyek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelnek, oktatnak, a 

következő megyékben: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

 

Összesen 150 pályázatot van lehetőségünk fogadni a versenyben. Ezután a jelentkezési felületet 

lezárjuk. 

 

Azok az iskolák, akik részt vettek a tavalyi „A Föld a Barátom” alkotásversenyen, szintén 

nevezhetnek a versenybe, viszont kizárólag olyan csoporttal, akik nem vettek részt a tavalyi évi 

megmérettetésben. Azon csoportok, akik tavaly indultak, az „Építsd az álmaid” akcióban 

vehetnek részt regisztráció után. További részletek az akcióról elérhető az érintett 

intézményeknek kiküldött tájékoztató emailben. 
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Pályázati kategóriák: 

• Óvodások 

• Általános iskolások I. (1.-2. osztály) 

• Általános iskolások II. (3.-4. osztály) 

• Általános iskolások III. (5.-8. osztály) 

 

A Pályázat időtartama, beküldési feltételek 

A pályázat első köre 2022. év április 04-től 2022. április 30. 17:00 óráig VAGY A 150 

JELENTKEZŐ ELÉRÉSÉIG tart, a pályázat második köre 2022. szeptember 1-től 2022. 

október 30-ig tart, a részvétel ingyenes. 

 

A pályamunkák csoportban készítendők el. 

 

A benyújtott pályázatok kizárólag a csatolt pályaművel együtt érvényesek. Online jelentkezés 

esetén a feltöltött fájlt nem tartalmazó regisztrációkat automatikusan töröljük.  

 

A pályázati anyagok beérkezésének az első körben két módja van: 

1. Online: a versenyfelhívásban szereplő regisztrációs űrlap csatolmányaként (fotó, esetleg 

rövid videó formájában) 

2. Postai úton történő beküldéssel a Kárpátok Alapítvány – Magyarország részére a 3300 

Eger, Felvégi út 53. címre. 

 

A pályamunkák feltöltése csak abban az esetben érvényes, amennyiben a fájlok a 

megadott módon vannak elnevezve. Ellenkező esetben a regisztráció törlésre kerül. A 

helyes fájnév a következőképp áll össze: Település neve_Intézmény neve_Kategória_kép 

sorszáma. Pl.: Eger_Arany János_Áltisk1_1 

  

Amennyiben postai úton kívánja elküldeni, a pályamunkákat hajtogatás nélkül, zárt borítékba 

vagy dobozba szükséges helyezni. A borítékon/dobozon tüntessék fel a „A Föld a Barátom!” 

feliratot. 

A rajzok hátoldalán, vagy egy külön lapon szükséges feltüntetni: 

• a Pályázó intézmény nevét, telefonszámát, email címét és címét 

• a pályaművet készítő gyerekek nevét 

• a rajz címét / mottóját. 

 

A második körben a pályamunkákat a tájékoztató email-ben kiküldött regisztrációs űrlap 

csatolmányaként (fotó, esetleg rövid videó formájában) kérjük feltölteni. 
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Eredményhirdetés, elbírálás és díjazás: 

A pályázatokat a szervezők és az általuk felkért külső szakértők bírálják el azok 

kidolgozottsága, a témához való kapcsolódás, az ötletesség és a technika sajátosságainak 

alkalmazása alapján. 

 Első kör Második kör 

Eredményhirdetés  2022. november 30. 

Díjazás Minden nevező csoport 

részesül egy LEGO vagy 

DUPLO PlayBox* 

adományban. 

Minden pályaművet benyújtó 

gyerek egyénileg LEGO 

ajándékban** részesül  

 

Kiértesítés 

A nyertesek értesítést kapnak telefonon, e-mailen, valamint neveiket a Kárpátok Alapítvány – 

Magyarország honlapján (www.karpatokalapitvany.hu), és Facebook oldalán 

(www.facebook.com/karpatokalapitvany) is közzétesszük. 

 

Adományozás 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország minden nyereményben részesülő 

intézménnyel/szervezettel adományozási szerződést köt, amely tartalmazza az adomány 

felhasználási feltételeit. A jelentkezéssel tudomásul veszi ezeket a feltételeket. Az 

adományozási szerződés mintája elérhető csatolmányként a következő weboldalon: 

www.karpatokalapitvany.hu/afoldabaratom2.0 

 

Learning Through Play Workshop 

A versenyen résztvevő intézmény/szervezet vállalja, hogy legalább 1 főt delegál a „Learning 

Through Play” elnevezésű, maximum 1 órás online workshopra. A workshop témája a 

gyerekek játékon keresztüli tanulása. A foglalkozást a LEGO kollégái tartják, melyre több 

opcionális időpontot hirdetnek meg. 

 

További információval kapcsolatban keresse kollégánkat a következő elérhetőségeken: 

Németh Mercédesz 

Telefon: +3636516750; +36305209318 

Email: afoldabaratom@gmail.com 

 

A változtatás jogát fenntartjuk!  

2022.03.09. 

  

http://www.karpatokalapitvany.hu/
http://www.facebook.com/karpatokalapitvany
http://www.karpatokalapitvany.hu/afoldabaratom
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Játékszabályzat 

 

A Pályázó a Pályázaton való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a részvételi 

feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Pályázó a pályázati feltételeket 

vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, 

a Pályázaton nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból automatikusan kizárásra kerül. 

Továbbá a Pályázó hozzájárul, hogy a Szervező saját weboldalain és a pályázattal kapcsolatos 

elektronikus és nyomtatott publikációkban/albumokban a beérkezett pályamunkákat, a 

pályázók nevének feltüntetésével szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja. 

 

Díjak, nyertesek: 

Az első kör lezárása után a Szervező felveszi a kapcsolatot a Pályázó intézmények 

képviselőivel, és előre egyeztetett időpontban (2022. május 01. és 2022. június 10. között) a 

pályázó részére LEGO vagy DUPLO PlayBox-ot szállít ki. Az adomány átvétele nem kötelező, 

amennyiben viszont a Pályázó úgy dönt, nem veszi át az adományt, a második körben nem 

vehet részt. 

 

A második kör lezárásának határidejét követően a beküldött pályázatokat egy többtagú 

Bizottság bírálja el. A Bizottság meghívott külsős szakértőkből és a Szervező munkatársaiból 

áll. A Bizottság tagjai az életkorok alapján meghatározott kategóriánként három-három alkotást 

választanak ki a második kör végén. Az első három helyezett díjazásban részesül 

kategóriánként. 

 

A Szervező az adomány tartalmát képező ajándékok tekintetében szavatosságot nem vállal, az 

adományozott ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az 

adomány gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

Az adományok készpénzre nem válthatók és átvételét megelőzően nem ruházhatók át másra. 

A pályázaton adott esetben (pl.: Pályázó általi visszaélés, a nyertessel nem sikerül felvenni a 

kapcsolatot, az adományozott nem válaszol az adományról történő értesítésére) újabb 

adományozott megállapítására kerül sor. Amennyiben az újabb adományozott sem tekinthető 

az adomány átvételére jogosultnak, úgy az adományozott kiválasztása addig folytatható, míg 

valaki az adományt át nem veszi. 

 

Az adományozottak értesítése: 

Az adományozottak értesítést kapnak telefonon, e-mailen, valamint neveiket a Kárpátok 

Alapítvány– Magyarország honlapján (www.karpatokalapitvany.hu), és Facebook oldalán 

(www.facebook.com/karpatokalapitvany) is közzétesszük. 

Amennyiben az adományozottal 10 napig nem sikerül felvenni a kapcsolatot, az adományozott 

nem jogosult az adományra. 

Az adományozott személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti az 

adományozottat személyazonosságának igazolására 

 

A nyeremények kézbesítése: 

http://www.karpatokalapitvany.hu/
http://www.facebook.com/karpatokalapitvany
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Az adományozott az adományt a vele egyeztetett formában és módon tudja átvenni. 

Amennyiben a adományozott nem működik együtt a Szervezővel nyereményének átvétele 

érdekében, és az adomány átvétele a Pályázó hibájából meghiúsul, a Szervező a díjazásban még 

nem részesült pályázók közül a bírálati szempontok alapján másik adományozottat választ ki. 

 

A változtatás jogát fenntartjuk!  

 

Kelt, Eger, 2022. március 09. 

 

Kárpátok Alapítvány-Magyarország 


