
 
 
19. Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermek Rajzpályázat 
 
 
Különleges verseny az Ökoiskolák között!  
 
 
Idén is megrendezésre kerül a Bayer-UNEP Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermek 
Rajzpályázat, amelyre idén második alkalommal magyar gyermekek is nevezhetnek! 
A Bayer Hungária Kft. a nemzetközi versenyhez kapcsolódóan külön versenyt hirdet 
a magyarországi Ökoiskolák számára.  
 
Pályázat témája idén: 
A Föld élővilágának sokszínűsége  
 
 
Az Ökoiskolák közötti verseny tétje:  
 
Fődíj: Azon Ökoiskola, amely a legtöbb pályamunkát nevezi a nemzetközi 
versenyre, 200 000 Ft értékű pénznyereményt kap, amellyel a Bayer Hungária Kft. 
a nyertes iskola öko-projektjeinek sikerességéhez szeretne hozzájárulni. 
  
További díjak: A további 15 legtöbb rajzot beküldő iskolát 1 éves Ma és Holnap – A 
fenntartható fejlődés lapja előfizetéssel jutalmazzuk. 
 
 
A pályázaton való részvétel menete ökoiskolák számára:  
 

� Minden Ökoiskola regisztrálhat a 
www.bayerhungaria.hu/gyermekrajzpalyazat weboldalon, az „ÖKO suli” 
menüpont alatt. 

 
� A regisztráció határideje: 2009. november 13. 
 
� A regisztrációhoz kérjük, az alábbi kódot használják: 

Felhasználónév: ökoiskola 
Jelszó: gyerekrajz19 

 
� Az iskola adatainak megadása után minden iskola saját regisztrációs kódot 

választhat, mellyel a továbbiakban az oldalt használni tudja. Az oldalon 



minden szükséges információ rendelkezésre áll a témáról, a pályázatok 
beadásának menetéről, valamint a pályamunkákon feltüntetendő 
információkról. 

 
� A pályázati anyagok beadásának módja: Ahhoz, hogy az különleges, 

ökoiskolák közötti versenyben hivatalosan is részt vegyen egy ökoiskola, a 
következők szükségesek: 

 
1. online: regisztráció után meg kell adni, hogy összesen hány 

pályázatot adnak be az iskolából. Ezt minden ökoiskola a 
„pályázataim száma” menüpontban teheti meg. Mindössze egy 
számadat megadását jelenti, nem kérjük feltölteni a rajzokat.  

2. postai beadás: emellett postán el kell küldeni az eredeti rajzokat. Az 
összes pályázatot (egy csomagban) kérjük, az alábbi címre eljuttatni: 

 
Jelige: „Bayer Gyermek Rajzpályázat” 
Traffic BTL Kommunikációs Ügynökség Kft. 
1118 Budapest, Pannonhalmi út 36. 

 
� A beadott pályázati munkák darabszámát a csomagon is kérjük feltűntetni. 
 
� Az online történő számadat megadást csak közvetlenül a rajzok postára 

adása előtt javasoljuk, hiszen így tudják a végleges mennyiséget megadni.  
 
� Amennyiben részt vesznek a speciális versenyen és elküldik a fenti budapesti 

címre a rajzokat, mi díjmentesen eljuttatjuk a pályázatokat a UNEP 
regionális központjába, Svájcba, így a diákok a nemzetközi, egyéni 
versenyen is részt vehetnek.  

 
A pályázatok beadási határideje (online számadat megadása és a rajzok postára 
adási határideje): 2010. február 28. 
 
Az Ökoiskolák közötti verseny eredményhirdetése: 2010. március 8. 
 
 
Nevezési feltételek:  
Az általános pályázati kiírásban leírt feltételek az ökoiskolák tanulóira is 
vonatkoznak, tehát: 
 

� 2010. június 5-éig 6-14 életévüket betöltött gyermekek nevezhetnek 
� A rajzokat A4-es (21 x 29,7 cm) vagy A3-as (29.7 x 42 cm) formában lehet 

beadni 
� Minden rajz hátoldalán olvashatóan szerepelnie kell a következőknek: 

gyermek vezetékneve és keresztneve, életkora (év, hónap, nap), lakcíme, 
telefonszáma és e-mail címe is, amennyiben lehetőség van rá. 

� Egy gyermek több pályázattal is nevezhet 
� A rajzok nem ábrázolhatnak konkrét személyt, intézményt és nem 

szerepelhetnek rajta márkanevek, feliratok vagy leírás. 

 



Kérdések: 
 
� Az egyedi kérdésekre a „kapcsolat” menüpont alatt lehet feltenni 

kérdéseket 
 
 
Sikeres pályázást és élvezetes munkát kívánunk! 
 
Bayer Hungária Kft. 
 
 
 

 


