Nemzetközi irodalmi pályázat „AZ ÁRTALMAS PARLAGFŰ’’
Zombor Város „Az allergénmentes környezet támogatása-SAFE“, HUSRB/1002/122/195,
projekt keretén belül, „Az ártalmas parlagfű’’ címmel pályázatot ír ki.

Kedves Tanulók!
Segítsetek a felnőtteknek a parlagfű irtásában és egészségünk megóvásában!
A parlagfű nagyon ártalmas gyomnövény, pollenje egyike a legismertebb allergiás
megbetegedést okozó polleneknek. Amerikából érkezett óceánjáró hajókon a 19. század
végén, és azóta lassan és feltartóztathatatlanul terjed Európában, nehezítve ezzel a
lakosság életét. Különösen ártalmas a virágzási időszakban, júliustól szeptemberig.
Kaszálással vagy permetezéssel lehet irtani, de a leghatásosabb eljárás, ha kihúzzák
gyökerestől a földből.
Kérünk Benneteket, hogy irodalmi munkáitokkal vegyetek részt a parlagfű irtásában, és
ezzént javítsátok környezetünk, melyben élünk és dolgozunk, minőségét.
A tíz legsikeresebb munka kiválasztásra kerül és megjelenik a projekt weboldalán:
www.cbcsafe.org, az első három pályázó pedig jutalomban részesül!
A pályzat feltételei
A pályázat időtartama: A pályázat 2013. március 10-én kezdődik és 2013. június 6-án, 12.00
órakor fejeződik be.
A pályázat résztvevői: Középiskolás tanulók, akik a Vajdaság, a Szerb Köztársaság, és
Magyarország, Bács-Kiskun megye területén járnak iskolába.
A pályázat témája: „Parlagfű – az egészség ellensége“
Műfajok: A munkák lehetnek prózai vagy költői.
A munkák hossza: A munka hosszúsága legfeljebb kettő A4-es oldal hosszúságú legyen (max.
4000 karakter)

A munkákhoz kérjük a következő adatokat mellékelni:
Név:
Születési dátum:
Lakcím:
Telefonszám:
Az iskola neve és címe:
Osztály:
Megjegyzés: Azok a munkák, amelyek nem tartalmazzák a kért adatokat, nem vehetnek részt
a pályázaton. Az adatokat lezárt borítékban kell átadni és mellékelni kell a pályázatokhoz.
A jelentkezés módja: A pályázatokat zárt borítékban kell elküldeni a következő címre:
Grad Sombor, Trg Cara Uroša br. 1, 25000 Sombor, Republika Srbija
a következő felirattal: ZA KONKURS „ŠTETNOST AMBROZIJE’’ („AZ ÁRTALMAS PARLAGFŰ’’
PÁLYÁZAT)
Korlátozások: Egy szerző a pályázaton egy munkát adhat be.
A győztes megválasztása: A határidőben leadott pályázatok közül a zsűri 10-et fog
kiválasztani, amelyeket oklevéllel jutalmaz a nemzetközi projekt keretén belüli pályázaton
történő részvételért, valamint megjelennek a weboldalon: www.cbcsafe.org. A három
legjobb pályázat egyéb jutalomban is részesül.
A győztes kihírdetése: Az ünnepélyes oklevélátadás 2013. június 15-ig kerül megrendezésre,
amiről a kiválasztott pályázatok szerzői közvetlenül és időben értesítést kapnak. Az
eseményen résztvesz a 10 legjobb kiválasztott mű szerzője.
Megjegyzés: A beküldött pályázatokat nem küldjük vissza, azok Zombor Város
Önkormányzata tulajdonába kerülnek, s maradnak a weboldalon való feltüntetés céljából. A
szerzők lemondanak a weboldalon történő feltüntetés, továbbá kiadványokban vagy
posztereken, stb. megjelentetés díjáról.
A pályázat „Az allergénmentes környezet támogatása-SAFE“, HUSRB/1002/122/195, projekt
keretén belül kerül kivitelezésre.

Ez a pályázat az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A pályázat tartalmáért teljes
mértékben Zombor Város vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem
tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

