Meríts ihletet a Dunából!
PÁLYÁZAT
A nemzetközi Duna Nap alkalmából
A Duna Környezetvédelmi Fórum (DEF) 2006-ban is alkotó pályázatot ír ki a Nemzetközi
Duna-védelmi Bizottság (ICPDR) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
támogatásával a nemzetközi Duna Nap alkalmából. A pályázaton részt vehet minden,
10-18 éves korú, fölső tagozatos vagy középiskolás diák, aki a Duna vízgyűjtőterületén
él. A nevezés lehet egyéni vagy csoportos (maximum 3 fő).
Bárhol laksz is Magyarországon, benevezhetsz, hisz az ország teljes területe a Duna
vízgyűjtőjén fekszik (- tudtad, hogy Magyarország az egyetlen ilyen ország?)
A nemzetközi Duna Napot június 29-én ünnepeljük - a Duna Védelmi Egyezmény
aláírásának évfordulóján. A 13 dunai ország részvételével rendezett események közül
kiemelkedik a gyerekek számára ezekben az országokban kiírt alkotó verseny.
A feladat, hogy oktatótok vagy szüleitek kíséretével kiránduljatok a folyók partjára, és a
vízi környezet ösztönzésére, az ott látottak alapján, az ott talált tárgyakból alkotásokat
hozzatok létre. A mű lehet szobor, kép, mozaik vagy kollázs, bármilyen alkotás, ha
ahhoz csak a folyókból származó természetes elemeket használtak fel (uszadékfa,
kavics, homok, csigaház, stb.). Engedjétek szabadon fantáziátokat, gondolkodjatok el
azon, mit jelent számotokra a folyó és környezete.
Az előző évekhez hasonlóan két mód van az idén is a részvételre:
o Ha lakóhelyeteken kívánjátok elkészíteni alkotásotokat, akkor a pályaművekről
készült digitális vagy hagyományos fotókat be kell küldeni e-mailben vagy postán,
legkésőbb 2006. május 31-i postabélyegzővel. Beküldési cím/további
információ: def@baja.hu, BITE-Baja, Petőfi sziget 11., 6500. A postán vagy emailen érkező pályázatok mellett alkotók nevét, lakcímét, életkorát,
iskoláját és osztályát kérjük az e-mailben/borítékban minden esetben
feltüntetni!
o Ha az ország különböző településeiről érkező gyerekekkel nagy közös
rendezvényen szeretnétek alkotni, és Bajára utazásotok megoldható, eljöhettek a
helyszíni fordulóra, melyet a bajai Petőfi szigeten tartunk, 2006. június 3án, szombaton délelőtt 10 órától – ha valaki itt kívánja elkészíteni a
művét, kérjük szépen, előre jelentkezzen be a megadott címen vagy a
30 565 1747-es telefonszámon, legkésőbb május 20-ig!
Fő szabály: az alkotás elkészítéséhez csak természetes, a vízparton talált
anyagokat lehet felhasználni.
A verseny országos első helyezettje(i) 2006. őszén kétnapos nemzetközi programon
vehetnek részt. A legjobb alkotót a "Duna Művészeti Mestere" címmel tüntetik
ki, az első három helyezett tárgy- és könyvjutalmat kap, valamint
jutalomtáborozáson vehet részt.
http://def.baja.hu

