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Szuperhősök
a természet
szolgálatában
Nyerj értékes ajándékokat!

PLAKÁTKÉSZÍTŐPÁLYÁZAT

A

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) a Nyugat-Mecseki Társadalmi
Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulással (NYMTIT)
karöltve plakátkészítő-pályázatot hirdet, melynek témája: Szuperhősök a természet
szolgálatában.
Az RHK Kft. elkötelezett híve a környezetvédelemnek, hiszen munkánk legfontosabb
alapelve, hogy a Magyarországon keletkező radioaktív hulladékot úgy kezeljük és
tároljuk, hogy sem most, sem a jövőben ne jelentsen kockázatot az emberi életre és az
élővilágra. Persze a hulladékkezelés – ezen belül a radioaktívhulladék-kezelés speciális
területe – csak egy kis szegmense a környezeti problémák számos sorának, melyeket
meg kell oldani, sajnos bőven van miből válogatnunk: éhínség, ivóvízhiány,
túlnépesedés, környezetszennyezés, betegségek, klímaváltozás, stb.
A pályázat témáját értheted szó szerint és munkádon keresztül bemutathatod hogy a
világon mindenki által jól ismert szuperhősök mit tehetnek a környezeti problémák
megoldásáért. Vagy akár megalkothatod a saját szuperhősödet is, akinek életcélja
bolygónk védelme. De Te magad is lehetsz szuperhős! Hiszen mi egy szuperhős igazi
ismertetőjele? Saját érdekeit félretéve hoz áldozatot egy közösségért. A közösségünk
maga a Föld, az áldozat pedig néha sokkal kevesebb, mint gondolnánk: ne szemetelj,
gyűjtsd szelektíven a hulladékot, ne pazarold a vizet és még sokáig folytathatnánk a jól
ismert sorokat.
A pályázat során nem csak a technikai tudást és a kivitelezést, hanem az ötletességet is
díjazzuk, így akkor is érdemes nevezned, ha nem Te vagy a legügyesebb kezű művész,
mert kreativitásod akár a dobogó legfelső fokáig repíthet!
Kérjük figyelmesen olvasd el az alábbi leírást, a vastagon kiemelt részeket tartsd be a
pályázat beküldése során!
A pályázaton az NYMTIT tagtelepülések iskoláinak diákjai vehetnek részt két
korosztályban: 1-4. és 5-8. évfolyam. Az egyéni pályamunkákat szabadon választott
technikával (rajz, festés, kollázs stb.) A3 vagy A4 méretben lehet elkészíteni. Az
elkészült pályamunkákat 2022. május 20-ig lefotózva vagy bescannelve kérjük
megküldeni az alábbi e-mail címre: rhk@rhk.hu. Az elküldött pályamunka (maga a file)
neve legyen a saját neved, továbbá az e-mailben, kérjük, tüntesd fel az iskolád nevét,
az évfolyamot, valamint a plakát méretét és hogy milyen technikával készült (nem a
rajzon, hanem az e-mailben)!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti személyes adatok kezeléséhez a szülői felügyeleti
jogot
gyakorló
személy
hozzájárulása
szükséges.
A
vonatkozó
„Adatkezelési
Tájékoztató” és a „SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT a pályázati eljárás során
benyújtott személyes adatok kezeléséhez” (továbbiakban: Szülői Hozzájárulás) tárgyú
dokumentumok az iskolák közreműködésével jutnak el a pályázókhoz.
Kérjük, hogy a „Szülői Hozzájárulás” tárgyú dokumentumot kitöltve, eredeti aláírással
ellátva juttasd el a Társaság részére, a pályaművekkel együtt a fent megadott email
címre!
Szülői hozzájáruló nyilatkozat
érvénytelen pályázatként kezeli!
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