
 
 

 
 

Tisztelt Pedagógusok, Kedves Gyerekek! 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun megyei 

Területi Szervezete a Víz Világnapja alkalmából  

„VIZET MINDENKINEK” 
címmel rajzpályázatot hirdet. 

 
Korcsoportok:    I.  Óvoda 

II. Alsó tagozatos diákok 
 

Elvárás, hogy a rajzok témája a jelmondathoz kapcsolódjon, de a fantáziának és az ötleteknek nem kívánunk 
gátat szabni. 
Pályázni A/4 vagy A/3 méretű, fekvő vagy álló helyzetű rajzlapon bármely technikával készült alkotással 
(vízfesték, ceruza, tempera, olajfesték, filctoll, zsírkréta) lehet. 
Minden alkotás hátlapján kérjük feltüntetni 
- a pályamunka címét 
- a pályázó nevét, iskolájának nevét, osztályát, felkészítő pedagógus nevét, 
- elérhetőségeket. 

Beküldési határidő:   2019. március 08. 
 
Az alkotásokat „VIZET MINDENKINEK” jelmondat megjelölésével Rózsa Gyöngyvér részére az Alsó-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság 6500 Baja, Széchenyi u. 2/C. postai címre kérjük megküldeni vagy leadni. 
Korcsoportonként az első három alkotást oklevéllel és tárgyjutalommal díjazzuk. A beküldött pályázatokat nem 
küldjük vissza! 
 
Felhívjuk a figyelmet: 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 
„Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez” dokumentum kitöltése valamint a törvényes 
képviselő aláírása szükséges a gyermek pályázaton való részvételéhez. 
 

A nyerteseket legkésőbb március 14-ig értesítjük. 
Díjátadó:     2019. március 22.  
      
Az alkotások elkészítéséhez sok sikert kívánunk! 
 

     



 
 

6. számú melléklet az 1/2019. sz. igazgatói utasításhoz 

Ikt. szám: ______-______/_______ 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
 személyes adatok kezeléséhez 

Alulírott:…………………………………………………………………………….…… (név), 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

Szül.hely és idő: ………………………………………………………………………………...  

Anyja neve: …………………………………………………………………………………...... 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet, GDPR) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés 
a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság mint adatkezelő az 
általam az ügyintézés során megadott személyes adatokat a(z) 

Víz Világnap alkalmából meghirdetett rajzpályázat céljából kezelje. 

 
Az általam megadott személyes adatok köre (a megfelelő aláhúzandó): 
 
név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, fényképfelvétel, iskola megnevezése, osztály 
megjelölése, pedagógus neve, telefonszám, e-mail-cím, 

egyéb megadott személyes adatok köre:…………………………………………………………………….  

 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott személyes adatokat önkéntesen és megfelelő tájékoztatást 
követően adtam meg, azok valóságtartalmáért felelősséget vállalok. A hozzájárulás visszavonásig érvényes. 
 
Kelt: ……………………., ………… év ……………. hó …. nap 
 

……………………………………. 
             törvényes képviselő aláírása 
 

 
 


