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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 
A Duna Menti Regionális Vízművek Zrt. a VÍZ KINCS,  „Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos 
szemléletformálás a DMRV Zrt. területén” című, KEHOP-2.1.7-19-2019-00021 
azonosítószámú projekthez kapcsolódóan  
 

a VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL ALKOTÓ PÁLYÁZATOT 
 
hirdet a DMRV Zrt. szolgáltatási területén élő vagy tanuló középiskolai tanulók (7-13 osztály) 
részére.  
 
A pályázat témája:  A VÍZ KINCS 
   
Pályázni lehet szöveges alkotásokkal: vers, mese, esszé, dal. 
 
A pályázat terjedelme: maximum 1500 szó (kb. 2 db A/4 oldal). 
A pályázat benyújtható géppel vagy kézzel írott formában is, természetesen ügyelve az 
esztétikai megjelenésre. 
 
A pályázat keretében csak egyéni alkotásokat lehet benyújtani. A pályamunkákon kérjük a 
feltüntetni az alkotó nevét, címét, életkorát. Iskolai csoportos jelentkezés esetén a pályázat 
benyújtása csak a kitöltött „Jelentkezési lap” együttes megküldésével történhet! 
 
A legjobb első három helyezett meglepetés ajándékot kap, az első 4-10. legjobb 
pályaművet pedig egyéb ajándékkal jutalmazzuk. A díjazott munkákat a DMRV Zrt. 
felhasználhatja. A beérkezett alkotásokat az elbírálást követően a kiíró nem jutattja 
vissza a pályázó részére. 
 
A pályaművek elbírálását a DMRV Zrt. és a „VÍZ KINCS” Projekt szakemberei végzik. 
 
A beérkezett alkotásokat megjelentetjük honlapunkon és Facebook oldalunkon is. A pályázók a 
beküldéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy az alkotásokat a DMRV Zrt. saját kommunikációs céljaira 
szabadon felhasználja, illetve az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkat elfogadja. A pályázathoz 
kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató megtalálható honlapunkon  
(https://www.dmrvzrt.hu/hu/kehop/szemleletformalas?page=news).  
 

Beküldési határidő: 2022. március 22. 
 
Eredményhirdetés: 2022. március 31. 
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Beküldés módja:  
személyesen (2600 Vác. Kodály Zoltán u. 3.),  
postán (Postacím: DMRV Zrt., 2601 Vác, Pf. 96.), 

e-mailben: avízkincs@dmrvzrt.hu 
 
A borítékra vagy az e-mail üzenet „tárgy” címsorába kérjük beírni: „Víz világnapja pályázat – 
KEHOP-2.1.7-19-2019-00021”) 
 
A pályázatról bővebb felvilágosítás kérhető a 06-20 474-0312-es telefonszámon Tóth Péter 
projekt szakmai vezetőtől.  
 

Várjuk az alkotásokat! 
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