
                      
 

A Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete, 

és a NEFAG ZRT Erdei Művelődési Háza 

 

A VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából 

„Változtass most!” témában az alábbi pályázatokat hirdetik meg: 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT  

 

óvodások, általános iskolák alsó és felső tagozatos illetve középiskolás diákok részére. 
 

 

A benyújtandó alkotások témája 2023-ban: „Változtass most!”. Pályázni lehet olyan alkotással, 

amely témájával, hangulatával, vagy az általa közvetített gondolattal kapcsolódik a kiírt témához és 

a pályázó saját érzésein, ismeretein alapul.  

 

„Az idei Víz Világnapja a vizeinket és környezetünket fenyegető válság megoldásához szükséges 

változások felgyorsításáról szól. Mivel mindannyian függünk a víztől, ezért mindenkinek van 

tennivalója ebben a kritikus időszakban. Igen, Neked is! Te, a családod, az iskolád, a közösség 

feladata, hogy változtasson a vízhasználati szokásain, takarékosan bánjon a vízzel a 

mindennapokban. Vállalásaid bekerülhetnek a Vízügyi Cselekvési Tervbe, amelyet az ENSZ 2023-

as konferenciáján indítanak el – közel 50 éve nem volt ilyen esemény. 

Ez a pillanat csak egyszer adódik egy generáció életében, hogy a világ közös erővel fogjon össze 

vizeink megmentéséért. 

Te is vegyél részt benne! Tedd meg, amit csak tudsz!” 
 

A pályamunkáikat postán küldjék el, melynek min. mérete A/4 -21x29,5 cm- , de ne haladja meg az 

A/3 - 42x 29,5 cm-t. 

Egy pályázó maximum 3 pályamunkával vehet részt a pályázaton. 

 

A beküldött pályamunkákon kérjük, tüntessétek fel neveteket, életkorotokat, iskolai osztályt, a 

felkészítő pedagógus nevét, elérhetőségeteket (postai cím, telefon,), iskolátokat, valamint e-mail 

elérhetőségeteket is! 

 

A pályamunkákat 2023. március 10-ig lehet beküldeni a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház 

(Szolnok 5000, Kaán Károly út 71.) vagy KÖTIVIZIG III. sz. irodaház (5000, Szolnok, Boldog 

Sándor István krt. 4, 6.22. iroda - Rózsa Helga SAJÁT KEZÉBE), rozsa.helga@kotivizig.hu e-

mail címre, ahol a legjobb pályamunkákat díjazzák, továbbá a pályamunkák március 20-tól 

kiállításra kerülnek az Aba-Novák Agóra épületében. A borítékra kérjük írják rá: Pályázat VÍZ 

VILÁGNAP. 

Az eredményhirdetésre előre láthatóan 2023. március 24-én, pénteken kerül sor az Aba-Novák 

Agóra Tabák Galériájában. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: Rózsa Helga (70/198-0134).  
 

 

Kérjük, hogy a rajzpályázatra való jelentkezés mellé, a rajzokkal együtt kitöltve 

szíveskedjenek elküldeni a hozzájáruló nyilatkozatot figyelemmel az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

illetve a GDPR Rendelet vonatkozó rendelkezéseire! 
 

mailto:rozsa.helga@kotivizig.hu


                      

 
NYILATKOZAT ÓVODÁSOK, ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK RÉSZÉRE:  

 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ  

Alulírott (szülő) 

NÉV  

TELEPÜLÉS:  

TELEFONSZÁM:  

E-MAIL CÍM:  
kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen  

HOZZÁJÁRULOK 

ahhoz, hogy a fentiekben megjelölt, illetve az általam megadott egyéb személyes adataimat az 

NÉV (ADATKEZELŐ): Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) 

SZÉKHELY: Szolnok, Boldog Sándor István Krt. 4. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

SZÁM: 

A-222/2/2014. 

ADÓSZÁM: 15308469-2-16 

KÉPVISELŐ NEVE: Lovas Attila igazgató 

ADATVÉDELMI 

TISZTVISELŐ NEVE: 

Fodor József 

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje: 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA: 

pályázók azonosítása, kapcsolattartás, jogszabályon alapuló 

nyilvántartási kötelezettség teljesítése, a pályázatok elbírálási eljárása 

során történő objektív, valós helyzetnek megfelelő döntéshozatal 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.  

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. 

 

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok megadására nem köteles, ugyanakkor az adatszolgáltatás 

elmaradásának lehetséges következménye: a pályázaton való részvétel elmaradása.   

 

Tájékoztatom, hogy a KÖTIVIZIG adatkezelésével kapcsolatos további információk az Igazgatóság 

honlapján (www.kotivizig.hu), a közérdekű menüpont alatt elérhető Adatvédelmi szabályzatában olvashatók. 
 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a KÖTIVIZIG honlapján lévő Adatvédelmi szabályzatot 

(közérdekű/adatvédelem) megismertem, melynek alapján személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez 

önkéntesen, minden külső befolyás nélkül hozzájárulok.  

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap     

____________________________ 

 aláírás (szülő) 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

NYILATKOZAT KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE NYILATKOZAT: 

 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ  

Alulírott (középiskolás tanuló) 

NÉV  

TELEPÜLÉS:  

TELEFONSZÁM:  

E-MAIL CÍM:  
kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen  

HOZZÁJÁRULOK 

ahhoz, hogy a fentiekben megjelölt, illetve az általam megadott egyéb személyes adataimat az 

NÉV (ADATKEZELŐ): Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) 

SZÉKHELY: Szolnok, Boldog Sándor István Krt. 4.  

ALAPÍTÓ OKIRAT 

SZÁM: 

A-222/2/2014. 

ADÓSZÁM: 15308469-2-16 

KÉPVISELŐ NEVE: Lovas Attila igazgató 

ADATVÉDELMI 

TISZTVISELŐ NEVE: 

Fodor József 

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje: 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA: 

pályázók azonosítása, kapcsolattartás, jogszabályon alapuló 

nyilvántartási kötelezettség teljesítése, a pályázatok elbírálási eljárása 

során történő objektív, valós helyzetnek megfelelő döntéshozatal 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.  

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. 

 

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok megadására nem köteles, ugyanakkor az adatszolgáltatás 

elmaradásának lehetséges következménye: a pályázaton való részvétel elmaradása.   

 

Tájékoztatom, hogy a KÖTIVIZIG adatkezelésével kapcsolatos további információk az Igazgatóság 

honlapján (www.kotivizig.hu), a közérdekű menüpont alatt elérhető Adatvédelmi szabályzatban olvashatók.  
 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a KÖTIVIZIG honlapján lévő Adatvédelmi szabályzatot 

(közérdekű/adatvédelem) megismertem, melynek alapján személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez 

önkéntesen, minden külső befolyás nélkül hozzájárulok.  

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap     

____________________________ 

 aláírás (tanuló) 

Középiskolásoknál szülői záradék:  

A KÖTIVIZIG honlapján lévő Adatvédelmi szabályzatot (közérdekű/adatvédelem) megismertem, melynek alapján 

gyermekem személyes adatainak fent megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 

hozzájárulok.  

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap     

____________________________ 

 aláírás (szülő) 

http://www.kotivizig.hu/


                      
 

Erdei sétával egybekötött vetélkedő, akadályverseny 
 

A Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete 2023. március 23-án 8 30 és 1430 

óra között a Víz Világnapja alkalmából vetélkedőt rendez  

Térségünk a Közép Tisza 

címmel, a Szolnok és Szolnok környéki általános iskolák 7-8 osztályos tanulóiból álló 3 fős 

csapatok részére.  

 

A vetélkedő során az iskolákat képviselő csapatok „akadályverseny” szerű formában, több 

helyszínen megismerkednek a város és annak életében fontos szerepet betöltő víz sokrétű 

kapcsolatával, a vizes élőhelyek világával, majd a rendezvény végén a megszerzett információkról 

záró vetélkedőn adnak számot. A vetélkedőn való részvétel speciális felkészülést nem igényel.  

 

A szerevezők iskolánként egy csapat jelentkezését várják. Jelentkezni ennek az adatlapnak 

2023. március 10-ig (péntek) történő, alábbi címre való visszaküldésével lehet: 

 

Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete 

Cím:   KÖTIVIZIG-Vízrajzi Osztály, Rózsa Helga SAJÁT KEZÉBE   

  5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 

Vagy e-mailben bescannelve: rozsa.helga@kotivizig.hu 

 

A rendezvénnyel kapcsolatos további információ: Váriné Szöllősi Irén (06-56/501-934), illetve 

Rózsa Helga (06-70/198-0134)  

 

Társvállalataink:  

        

     
 

 

              

 

*Alulírott …………………………………….. a ………………………………………….. 

Általános Iskola csapatát benevezem a 2023. március 23-án megrendezendő Víz Világnapi 

vetélkedőre, valamint jelen aláírásommal hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

illetve a GDPR Rendelet vonatkozó rendelkezései szerint. 

 

 

…………………, 2023. ……......... hó …………..nap  

        ………………………………..  

       (telefonszám:     )* 

 

* az esetleges változások megfelelő időben történő közlése miatt kérjük megadni. 


