
 

 

A hulladék is érték! 
című pályázati felhívás 

 

Jelentkezni a pályamű fényképének feltöltésével lehet a  

www.hermanottointezet.hu/ahulladekisertek oldalon keresztül 

Beküldési határidő: 2017. május 12. (péntek) 12 óra 

 

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. pályázatot hirdet általános- és középiskolás 

gyermekek részére „A hulladék is érték!” címmel, amellyel csatlakozik a 2017-es 

gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál programjaihoz. 

2017. május 26-28. között immár harmadik alkalommal rendezik meg a gödöllői 

Nemzetközi Természetfilm Fesztivált. A szervezők három napon keresztül ingyenes 

vetítésekkel, közönségtalálkozókkal és sokszínű környezet- és természetvédelmi 

programokkal, előadásokkal, kiállításokkal és könnyűzenei koncertekkel várják 

az érdeklődőket. Az idei évben először nemcsak Gödöllő ad otthont a 

rendezvénynek, hanem 19 vidéki és 2 erdélyi város is csatlakozott, annak 

érdekében, hogy minél több emberhez eljusson környezetünk megismerésének 

és védelmének fontossága. 

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ennek jegyében a pályázati felhívásra 

érkezett pályaműveket, hulladékból készített kreatív tárgyakat 2017. május 26-

án „A hulladék is érték!” című kiállításon mutatja be és díjazza, majd a díjazott 

pályaművek a fesztivál több helyszínén is kiállítja. 

A leginnovatívabb hulladékból készített tárgy, amely akár piaci feltételek 

mellett is megállná helyét az újonnan gyártott termékek mellett, ezzel nagy 

terhet levéve a környezetről, megtalálva az adott hulladék hasznosításának 

leginnovatívabb módját, különdíjban részesül. 

 

Budapest, 2017. április 11. 

  

http://www.hermanottointezet.hu/ahulladekisertek


 

 

 

Pályázati feltételek: 

Pályázni egyénileg, hulladékból készített kreatív tárggyal elektronikusan, a 

korcsoport megjelölésével, három kategóriában lehet: 

 hulladékból kreatív használati tárgy 

 hulladékból kreatív dísztárgy 

 hulladékból kreatív játék 

 

A www.hermanottointezet.hu/ahulladekisertek honlapon keresztül kell kitölteni a 

pályázati űrlapot és feltölteni a pályaműről készített fotót. Csak a hiánytalanul 

kitöltött űrlap és csatolt fotó esetén tudjuk elfogadni a benyújtott pályázatokat. 

A regisztráció és a fotódokumentáció feltöltésének határideje 2017. május 12. 

(péntek) 12 óra. 

A szakmai zsűri kategóriánként kiválasztja, majd bekéri a tíz legjobb pályaművet 

– a pályázó költségén –, majd a bírálást követően kiállítást szervez a Herman 

Ottó Konferencia Központban. További 20 pályaművet kiállítunk a gödöllői 

Nemzetközi Természetfilm Fesztivál ideje alatt. A pályaműveket a kiállítást 

követően 30 napig őrzi a kiállító, postázásra nincs lehetőségünk. 

A pályázatok elbírálását az intézet Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási 

Osztálya látja el, amelyeket az alábbiak szerint díjazunk mindhárom 

kategóriában: 

 alsó tagozat (3 díjazott) – családi belépő egy hazai nemzeti parkba 

 felső tagozat (3 díjazott) – családi belépő egy hazai nemzeti parkba 

 középiskola (3 díjazott) – belépő a mogyoródi Aquaparkba 

 a leginnovatívabb hulladékból készített kreatív tárgy különdíj – kétszemélyes, 

3 napos bérlet az idei Forma-1 magyarországi futamára 

 

 

Kérjük, a pályázati oldalon jelezze, hogy személyesen is részt vész-e a 

díjátadón! 

 

Kapcsolattartó: Gadácsi Réka (+36 20/260-3453; gadacsi.reka@hoi.hu) 
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