
Az Iskolakertekért Alapítvány pályázata 

iskolakertet működtető közösségek számára 

        

Pályázat címe: 

 

Iskolakertet minden gyereknek! 
- plakátterv iskolakertek népszerűsítésére –  

 

 

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely olyan közösség, mely kertet művel gyerekek aktív 
bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak.  
 

Az Iskolakert-hálózathoz való csatlakozás módja itt olvasható:  
www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas 

Pályázat célja: Az Iskolakertekért Alapítvány az Iskolakert-hálózatba szervezett kertközösségek 
segítéseként célul tűzte ki a megjelenő problémák megoldásának keresését, az érdekérvényesítést, 
a támogatókeresést. Szeretnénk, ha mennél több állami szervezet és piaci szereplő szerezne 
tudomást az iskolakertekben rejlő lehetőségekről, az iskolakert fontosságáról. Ebből a célból 
szeretnénk mennél több vidám, figyelemfelhívó plakátot megjelentetni, nyilvánossá tenni. 

Formai követelmények:  
- a benyújtott plakátterven szöveges információként kizárólag az alábbi mondat szerepelhet: 

„Iskolakertet minden gyereknek!” vagy „Óvodakertet minden gyereknek!”, az adott 
mondat szerepeltetése kötelező elem; 

- a plakátterv lehet rajz, festmény, installáció vagy bármely más alkotási forma; 
- a plakátterv beadása kizárólag jpg formátumban történhet; 
- a felhasznált fényképek, szkennelés minőségének kiválónak kell lennie; 
- nevezni lehet egy vagy több plakátterv benyújtásával (több terv benyújtása esetében az 

egyes tervek külön-külön kerülnek majd elbírálásra, növelve ezzel a pályázó esélyeit); 
- a plakátterv fájlok címében szerepeljen az iskola/iskolakert helye és rövidített neve és a terv 

sorszáma (pl. Hidegfalva, Zöldségeskert 1.jpg). 
 
A plakáttervhez kérjük, csatoljanak egy rövid bemutatkozást (maximum fél oldal terjedelemben) az 
iskolakertről, az alábbi szempontok szerint:  

- iskola pontos neve, címe; 
- pályázati kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe; 
- az iskolakert mióta működik, kb. hány gyerekkel művelik; 
- a kert nagysága és jellege 
- a kert „specialtása”, egyedi, kreatív megoldásai (ha van ilyen) 

 
A pályázat nyereményei:  

http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas


Természetes talajjavító és növényerősítő készítményekből összeállított termékcsomag az 

EMTECH, EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft. felajánlásaként. A termékek mindegyike hozzájárul 

az iskolakert egészséges ökoszisztémájának kialakulásához, fenntartásához.  

 

I. díj 15 000 Ft értékben 

II. díj   8 000 Ft értékben 

III. díj   4 000 Ft értékben 

 
A nyereményhez jutás módja: postai úton. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.  
 
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan az iskolakert.halozat@gmail.com címre. A 
tárgyban kérjük feltüntetni a „Plakátterv pályázat” megnevezést. 
 
Hiánypótlás: Hiánypótlásra felszólítás után 5 napon belül egy alkalommal van lehetősége a 
pályázónak.  
 
A pályázat elbírálásának szempontjai: a plakát képi minősége, eredetisége, vidámsága, 
figyelemfelkeltő volta.  
 

A pályázatok bírálatának határideje: 2018. március 15. 
A nyertes iskolák nevének megjelentetése a www.iskolakertekert.hu oldalon történik, valamint a 
döntésről a kapcsolattartó személy elektronikus értesítést kap.  
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseit elküldheti az iskolakert.halozat@gmail.com címre.  
 
Pályázó tudomásul veszi, hogy benyújtott pályázati anyaga (plakátterve) felhasználásra kerülhet az 
Iskolakertekért Alapítvány iskolakertet népszerűsítő kampányaiban, honlapján, facebook oldalán, 
kiállítási és szakmai anyagaiban, illetve bármely népszerűsítésre alkalmas felületen a szerző 
feltüntetésével. 
 
Sok sikert kívánunk!  
 
Iskolakertekért Alapítvány  
www.iskolakertekert.hu  
http://www.facebook.com/iskolakertekert 
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