
 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA 

„A VÍZ VILÁGNAPJA” 

A DAKÖV Kft. rajz és fotópályázatot hirdet a Víz világnapja alkalmából. 

 

1. A PÁLYÁZAT TÁRGYA: KREATÍV PÁLYÁZAT  - KISISKOLÁS, FELSŐS ÉS KÖZÉPISKOLÁS 

KORCSOPORTNAK  

A pályázat a Víz világnapja témájához kapcsolódik. 

A DAKÖV Kft. rajzpályázati felhívása 1-12.osztályosdiákok számára megjelenítő alkotások 

készítésére és beküldésére.  

A pályamunka lehet: Általános iskolásoknak                        - rajz, grafika 

Középiskolásoknak:  -  rajz, grafika 

                                       Illetve középiskolások részére:          - fotó 

 

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA 

DAKÖV Kft. 

2370 Dabas, Széchenyi utca 3. 

www.dakov.hu 

 

3. A PÁLYÁZÓK KORHATÁRA:  

1-12. osztályos diákok 

 

4. NEVEZÉSI KORCSOPORTOK:  

Általános iskola: 1–4. osztály    Rajzpályázat 

Általános iskola: 5–6. osztály    Rajzpályázat 

Általános iskola: 7–8. osztály    Rajzpályázat 

Középiskola:      9–12. osztály    Rajzpályázat 

Középiskola:      9–12. osztály    Fotópályázat 

 

5. A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE  

2023. március 31.  

 

 



 

6. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE  

Minden nevezési korcsoportban külön díjazzuk a csoport legjobbjait. Az alkotásokat szakmai 

bírálóbizottság véleményezi, amely korcsoportonként hirdet győzteseket.  

A beérkező pályaműveket a DAKÖV Kft. dolgozóiból álló testület mellett egy szakmai, 

szakértőkből álló zsűri bírálja el Kakucsi-Csernák Zoltán Príma és Dürer díjas festőművész 

vezetésével.  

A pályázók illetve a felkészítő tanárok e-mailben kapnak értesítést a zsűri döntéséről.  

 

 

7.  PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  

- A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati 

feltételeket. Nevezési díj nincs.  

- Egy pályázó maximum egy pályamunkával nevezhet.  

- A nyertes pályázat anyagának felhasználására DAKÖV Kft. teljes és kizárólagos jogot 

szerez.  

- A határidő után beérkezett valamint a hiányosan kitöltött vagy a pályázati kiírásban 

foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a DAKÖV Kft.-nek nem áll 

módjában elfogadni.  

- A DAKÖV Kft. kizárja a hiánypótlás lehetőségét.  

- A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati saját munka erre a 

pályázati kiírásra született, más személy jogát nem sérti. 

- A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ. 

- A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a 

pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a 

későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszaadni.  

- A DAKÖV kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai követelményeknek.  

- Fotópályázat esetén a beküldött képeknek tartalmaznia kell a kép készítésének idejét 

valamint a fotózásra használt eszköz típusát is. 

 

8. A PÁLYÁZAT ALAKI KÖVETELMÉNYEI  

Az alkotások A4-es, vagy A3-as papírra készüljenek. Az elkészült munkákat digitális úton, e-

mailben juttassák el a DAKÖV Kft. részére, minden kategória díjazott munkáit eredeti 

formában is. 

 A befotózott vagy szkennelt kép a lehető legjobb felbontásban (max: 4 MB) JPG, vagy PNG 

formátumban érkezzen, a fájlnévnek tartalmaznia kell az alkotó nevét és korcsoportját.  

Fotópályázatoknál legfeljebb 8 MB lehet a maximális fájlméret. 

 

 

 



 

9. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a megadott határidőig. A pályamunkának 

legkésőbb 2023. március 31-ig meg kell érkeznie.  

A pályázó email tárgyaként kérjük megadni: „DAKÖV rajzpályázat - A Víz világnapja” 

Az elkészült pályaművek mellé szükséges megadni a pályázó nevét, a felkészítő tanár nevét 

illetve a nevezési korcsoportot, ezek hiányában a pályázat érvénytelennek tekintendő.  

 

A pályázatokat az alábbi email címre eljuttatva lehet elküldeni: info@dakov.hu 

 

 

10. A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA  

Rajzpályázatok:  1-12. osztály 

 

Általános iskola: 1–4. osztály   

1. helyezett:DECHATLON Utalvány (60.000.-Ft értékben) 

2. helyezett:Lego ajándékutalvány (40.000.-Ft értékben) 

3. helyezett: JBL CLIP 4 hordozható hangszóró 

 

Általános iskola: 5–6. osztály  

1. helyezett: DECHATLON Utalvány (60.000.-Ft értékben) 

2. helyezett:  Lego ajándékutalvány (40.000.-Ft értékben) 

3. helyezett: JBL CLIP 4 hordozható hangszóró 

 

Általános iskola: 7–8. osztály 

1. helyezett: DECHATLON Utalvány (100.000.-Ft értékben) 

2. helyezett: Lego ajándékutalvány (50.000.-Ft értékben) 

3. helyezett: JBL CLIP 4 hordozható hangszóró 

 

Középiskola: 9–12. osztály  

1. helyezett: Apple Ipad  (APPLE iPad9th gen. 64 GB) 

2. helyezett:  Lego ajándékutalvány (50.000.-Ft értékben) 

3. helyezett: Élményfestés Workshop 

Minden kategória első helyezettjének felkészítő tanára is nyereményben részesül. 

 

 



 

 

Fotópályázatok:  9-12. osztály 

1. helyezett: Apple Ipad  (APPLE iPad 9th gen. 64 GB) 

2. helyezett:  Lego ajándékutalvány (50.000.-Ft értékben) 

3. helyezett: Élményfestés Workshop 

 

11. EREDMÉNYHIRDETÉS 

Az eredményhirdetésre2023. április 12-én kerül sor. 

 

 

12. DÍJÁTATÁS 

A díjak ünnepélyes átadásra 2023. április 17-én kerül sor a DAKÖV Kft. dabasi központjában. 

(2370 Dabas, Széchenyi utca 3.) 

 

A díjátadón készült fotók www.dakov.hu oldalon valamint a DAKÖV Kft. elektronikus és 

nyomtatott platformjain történő közzétételéhez a pályázó a pályázat benyújtásával 

hozzájárul. 

 


