
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Kommunikációs Központ 
Kft-vel (továbbiakban PKK) közösen a LIFE17 IPE/HU/000017, levegőminő-
ség javítását célzó projekthez kapcsolódó szemléletformálás tárgyában ver-
senykiírást tesz közzé „BioRoadshow - Posztold a komposztot” témakörben.

   MI A PÁLYÁZAT CÉLJA?

A pályázat célja, hogy népszerűsítse a komposztálás gyakorlatát, ami a fenn-
tartható gazdálkodás és a tudatos fogyasztás meghatározó eleme. Bolygónk 
erőforrásainak felelős felhasználása és tudatos fogyasztása kiemelt fontossá-
gú cél mind a mai, mind az eljövendő generációk életében. Ezt a küldetést 
szeretnénk szolgálni a komposztálás témakörének népszerűsítésével minél 
�atalabb korosztályok elérésével, rávezető és szemléletformáló előadások 
szervezésével és a cél eléréséhez szükséges eszközök biztosításával a pályá-
zatot benyújtó óvodák körében.

   KIK PÁLYÁZHATNAK?

A versenyben pécsi óvodák kis és középső csoportjai vehetnek részt. Az 
elkészült művek célja, hogy bemutassák a komposztálás szerepét és/vagy 
folyamatát és/vagy fontosságát mindennapi életünkben.

   MIVEL LEHET PÁLYÁZNI?

Pályázni egy-egy komplex alkotással lehet, ami rajzos elemekre épül. A 
művek bármekkora méretű, keret (paszpartu) nélküli felület(ek)re készülhet-
nek, tetszőleges rajztechnikával (ceruza, vízfesték, zsírkréta stb.).

Példák a nevezésre:
1.  összekapcsolt rajzsorozat a komposztálás folyamatának egyes szakaszait 
bemutatva.
2. térkompozícióban összekapcsolt rajzok a komposztáló rétegeit megjele-
nítve.

A pályázaton csak olyan alkotással lehet nevezni, amelyik más pályázaton 
még nem vett részt!

   HOVA ÉS MIT KELL KÜLDENI?

Nevezni a pályaműről készített fotó/vagy maximum 5 elemes fotóso-
rozat beküldésével lehet. A fotó készülhet telefonnal, szkennerrel, fényké-
pezőgéppel, de csak jó minőségű (2-5 MB) felvételt tudunk elbírálni.

A versenyműveket az info@pecsikommunikacio.hu e-mail címre 
várjuk. A beküldött pályamű címéhez alsókötőjellel kérjük hozzácsatolni a 
pályázó óvoda nevét, és hogy milyen csoport pályázik
(pl.: alkotascime_azovodaneve_almacsoport).

A pályaművek mellé egy motivációs levelet szükséges csatolni az óvodai 
csoportot és az intézményt képviselő óvónő részéről, ami röviden megfogal-
mazza, hogy az intézmény felelősséget vállal az átadott komposztláda hasz-
nálatával kapcsolatban. 1 

   MI A HATÁRIDŐ?

Beküldési határidő: 
2021. június 7.   2021. június 21.

A műveket hulladékgazdálkodással foglalkozó és kommunikációs szakem-
berekből álló zsűri bírálja el. Ezt követően az eredményhirdetés várható idő-
pontja:  2021. június 14.    2021. június 28.

BIOROADSHOW -

POSZTOLD A KOMPOSZTOT

   MI A NYEREMÉNY?

Valamennyi érdeklődő és érdemi pályaművet benyújtó óvodai intéz-
mény komposztládát nyer.

A legjobb pályaműveket benyújtó 3 óvoda nyertes csoportjai számára 
különleges BioRoadshow akciónk keretében „házhoz szállítjuk” a város 
kommunális, illetve lakossági hulladékgazdálkodásával foglalkozó intézmé-
nyeinek ismereteit. Ezek segítségével vezetik be a Zöld-Híd Alapítvány mun-
katársai szemléltető foglalkoztatások keretében az ovisokat a komposztálás 
rejtelmeibe. 

A BioRoadshow-KVÍZ-en legjobb eredményt elérő óvodai csoport 2 
hétre „örökbe fogadhatja” a Compocity® egyedülálló magyar öko-robotját, 
amivel egyszerűvé, szórakoztatóvá és látványossá válik a komposztálás min-
dennapos gyakorlata.

A nyertesek az eredményhirdetést követően előre egyeztetett időpontban 
vehetik át elismerő okleveleiket, a komposztládák elhelyezésére szeptem-
berben kerül sor. A BioRoadshow-foglalkoztatókat  a Zöld-Híd Alapít-
vány szeptember-október hónapokban tartja meg a nyertes óvodáknak az 
intézmények munkatársainak segítségével.

A pályaművek beküldésével egyidejűleg a pályázók elismerik, hogy az elkészített mű a saját 
alkotásuk, nem másolták, és engedélyezik annak megjelenítését a PKK felületein. A beküldött 
műveket a PKK saját csatornáin korlátozás nélkül jogosult felhasználni és terjeszteni.

ÓVODAI KREATÍV VERSENY FELHÍVÁS

1 A nyertesek Átvételi nyilatkozatot írnak alá Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, 
amelyben vállalják, hogy részt vesznek egy 45 perces tájékoztatón, ahol a komposztálás jó 
gyakorlatához kapnak segítséget, rendeltetésszerűen használják a tulajdonukba kerülő kom-
posztálót, az iskolai elhelyezési címen használják az átadott komposztkeretet, és 2022.12.31-ig 
biztosítják a rendeltetésszerű használat ellenőrzésének lehetőségét.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE 
programjának támogatásával valósul meg.
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