
 

            
 

 

 
 ALKOTÓPÁLYÁZATI  FELHÍVÁS GYERMEKEKNEK 

 

A Víz Világnapja alkalmából a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai 

Társaság Baranya és Somogy Megyei Területi Szervezetei közösen alkotó pályázatot hirdetnek 

általános iskolák tanulói számára. 

Az idei Víz Világnapi jelmondathoz kötődően a feladat a „VIZET MINDENKINEK!” 

témakör feldolgozása. 

 

 

Öntsd VERSbe a témával kapcsolatos gondolataidat, ötleteidet és érzéseidet! 

 

 

A verset gépelve, .pdf formátumban küldd el a tatrai.timea@ddvizig.hu e-mail címre (Times 

New Roman betűtípus, 12-es betűméret). 

A vers terjedelme ne haladja meg az egy gépelt oldalt (A/4). 

 

 

A pályázatok beérkezési határideje 2019. március 11. hétfő, 12:00 óra 

 

 

A pályamunkák beküldésekor fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 

- a pályázó iskola neve, a tanuló neve vagy csoport életkora/osztálya, 

- a felkészítő pedagógus neve, elérhetőségei: e-mail cím, postacím, telefon. 

 

A díjazott gyermekek a „Víz Világnapi” díjkiosztó rendezvényen adhatják elő verseiket és 

vehetik át jutalmukat Magyarhertelenden a Termálfürdőben (7394 Magyarhertelend, Bokréta 

u. 1/a.) 2019. március 21-én, csütörtökön 9 órakor. A nyertesek ezen a napon kísérőjükkel 

együtt a szervezők vendégei lesznek a fürdőlátogatásra, fürdőzésre és az ebédre! 

 

A legsikeresebb alkotásokat a www.ddvizig.hu oldalon és a DDVIZIG hivatalos facebook 

oldalán (https://www.facebook.com/ddvizig/) is megosztjuk majd a szélesebb közönséggel. 

                                                                                      
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, és a 2011. évi 

CXII. (2011.VII.26.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvény alapján, a „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez” dokumentum/ok 

kitöltése szükséges a pályázaton való részvételhez, melyek a kiírás után találhatók. 

 

A pályázati munkához, az alkotásokhoz sok sikert, jó hangulatot kívánunk! 

 

 

 

 

 

http://www.ddvizig.hu/


 

            
 

 
 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ  

 

AZ ÉRINTETT NEVE:  

LAKCÍME:  

TELEFONSZÁMA:   

E-MAIL CÍME:  

kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy személyes 

adataimat adatkezelő alább megjelölt célból kezelje: 

ADATKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, 

Köztársaság tér 7.  

KÉPVISELŐJE: Márk László igazgató 

HONLAPJA: www.ddvizig.hu 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

 

Víz világnapi rendezvény keretében pályázat 

benyújtása 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása 

ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI 

TISZTVISELŐJE:   

Dr. Horváth Anita 

 

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 a 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 (NAIH) panaszt benyújtani. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadására nem köteles, azonban az adatszolgáltatás 

elmaradásának lehetséges következménye: a pályázaton való részvétel elmaradása.   

További információk az Igazgatóság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.                                                    

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben 

megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.  

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

       ____________________________ 

                 aláírás 

 

 

 

 

 



 

            
 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ (tanuló) 

 

AZ ÉRINTETT NEVE:  

LAKCÍME:  

TELEFONSZÁMA:   

E-MAIL CÍME:  

kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy személyes 

adataimat adatkezelő alább megjelölt célból kezelje: 

ADATKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, 

Köztársaság tér 7.  

KÉPVISELŐJE: Márk László igazgató 

HONLAPJA: www.ddvizig.hu 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

 

Víz világnapi rendezvény keretében pályázat 

benyújtása 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása 

ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI 

TISZTVISELŐJE:   

Dr. Horváth Anita 

 

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 a 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 (NAIH) panaszt benyújtani. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadására nem köteles, azonban az adatszolgáltatás 

elmaradásának lehetséges következménye: a pályázaton való részvétel elmaradása.   

További információk az Igazgatóság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.                                                    

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben 

megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.  

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

       ____________________________ 

                 aláírás 

 

Középiskolás tanuló esetén szülői nyilatkozat: gyermekem személyes adatainak fenti célból történő 

kezeléséhez önkéntesen hozzájárulok az Igazgatóság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltak szerint: 

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

       ____________________________ 

                 aláírás 


