Pályázati felhívás
VILÁGÍTS RÁ!
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS FONTOSSÁGÁRA

A Világítástechnikai Társaság országos tájékoztató kampányának keretében pályázatot ír a ki
„VILÁGÍTS RÁ! címmel, melynek tartalma: „Te hogyan hívod fel a figyelmet a
lámpahulladékok szelektív gyűjtésére”?
Célunk, hogy tegyük ismertté a lámpahulladékok szelektív gyűjtésének fontosságát és
népszerűsítsük a környezettudatos világítási megoldásokat.
A pályázat a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósul meg.
Mit várunk?
Kreatív megoldások és üzenetek segítségével kell felhívni a lakosság figyelmét a lámpa
hulladék létezésére, szelektív gyűjtésének fontosságára, az újrahasznosítás eredményeire és a
környezettudatos világításra.
Kik pályázhatnak?
Mindenki, aki már betöltötte a 10. életévét. Elfogadjuk csoportok, iskolai osztályok,
közösségek, baráti társaságok, párok és csapatok stb. jelentkezését is.
Mivel pályázzak?
1. Rajzzal, amit bármilyen technikával készíthetsz.
2. Egy maximum 3 perces videóval, ami készülhet kamerával, fényképezőgéppel,
telefonnal is. (elvárt fájl formátum: MP4, MOV, maximális méret: 250MB)
3. Verssel, dallal, amelyet erre az alkalomra írtál. (hangfájl esetében az elvárt formátum:
MP3, maximális méret: 10MB)

Egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot adhat be, de minden kategóriában készíthet
pályaművet.
Ne felejtsd el kitölteni a pályázati adatlapot is, amit az alábbi oldalakról tölthetsz le:
www.vilagitas.org
https://hu-hu.facebook.com/meevtt/
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Meddig pályázhatok?
A pályázat indítása: 2018. január 17. 0:00
A pályázatok leadási határideje: 2018. február 23. 23:59
Eredményhirdetés: 2018. március 21. 10:00 (változtatás jogát fenntartjuk!)
Hová küldjem?
Elektronikus úton a vtt@vilagitas.org e-mail címre.
Postán is feladhatod: MEE Világítástechnikai Társaság, 1042 Budapest, Árpád út 67, 1. em. 6.
Ha személyesen szeretnéd leadni, további információt a www.vilagitas.org címen találsz.
Mit nyerhetek?
A nyerhető díjak szabadon felhasználható MEDIA MARKT vásárlási utalványok, a
következő értékben:
1. helyezett számára:
bruttó 50.000,-Ft
2. helyezett számára:
bruttó 25.000,-Ft
3. helyezett számára:
bruttó 5.000,-Ft
A nyeremények készpénzre nem válthatók és más kedvezménnyel nem összevonhatók.
Ki dönt?
A zsűri tagjai: A Világítástechnikai Társaság Elnöksége által felkért zsűri
Kíváncsi vagy a részletekre?
A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Részvételi Szabályzat szerint
történik. A Részvételi Szabályzat a VTT honlapjáról és Facebook oldaláról.
Kellemes felkészülést, jó ötleteket, örömteli alkotási folyamatot kívánunk mindenkinek!
Várjuk a pályázatokat!

Nagy János
Elnök
Világítástechnikai Társaság

2

Pályázati adatlap
VILÁGÍTSUNK RÁ!
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS FONTOSSÁGÁRA
„TE HOGYAN HÍVOD FEL A FIGYELMET A LÁMPAHULLADÉKOK SZELEKTÍV
GYŰJTÉSÉRE?
”

A VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG (VTT) pályázathoz.

A pályázó neve: ..........................................................................................................................

A pályázat tárgya: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

A pályázó lakcíme/levelezési címe: ..........................................................................................

Telefonszáma: ............................................................................................................................

E-mail címe:................................................................................................................................

A pályamű címe: ........................................................................................................................

Hely, Dátum:
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