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Környezettudatos kreativitás 

Redizájn pályázat iskolás diákok számára 

 

Tudod, hogy milyen kincsek rejtőznek a suli pincéjében? Vajon a padláson csak régi kacatok vannak? Esetleg még 
megvan az osztályterem tavalyi dekorációja? Mi lenne, ha ezekből ügyes kezek új tárgyakat tudnának varázsolni? 

Ha érzed magadban a kreativitást, fogj össze társaiddal, és gondoljátok újra az ósdi holmikat! Leheljetek új életet a 
régi, elfelejtett tárgyakba! 
 
 

Várjuk budapesti általános, közép – és szakközépiskolai diákok ugyanabból az iskolába járó, maximum 10 fős 
csoportjainak (élén egy pedagógussal) jelentkezését 2016. november 30-ig! 

 
 

                  
 
 
A pályázat témája 

Az iskolában fellelhető, eredeti funkcióját vesztett anyagokból, maradékokból készíteni használati tárgyakat. 

 

A beadott pályaművek technikai követelményei 

- Az elkészült pályaművekről beküldendő minimum 5 db, jó minőségű fénykép (3 db elöl-, hátul- és oldalnézetet 
dokumentáljon, valamint 1-1 fénykép készüljön az alapanyagokról, illetve a kész pályaművekről, szemléltetve az 
„előtte-utána” állapotokat). A kész pályaműveket nem kell a Humuszhoz eljuttatni! 

- A fényképek mellé csatolandó egy rövid leírás, amelyből megismerhetjük az elkészítés folyamatát és a felhasznált 
anyagok eredeti funkcióját. 

- Az alapanyagok régi, felesleges, újrahasznosított-, újrafeldolgozott- vagy maradékanyagok legyenek. 

 

Az öt legjobb csoport pályaművei részesei lehetnek a Humusz Redesign Kiállításának, amely a csoportok 
intézményeiben egy-egy hétre kiállításra kerül, szemléletformáló foglalkozással egybekötve. 
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A képeket a leírással együtt elektronikus formában az oktatas@humusz.hu címre várjuk, vagy postán a Humusz 
Szövetség 1111 Budapest, Saru utca 11. címére. A tárgyban a „Környezettudatos kreativitás” jeligét fel kell tüntetni. 
Minden pályaműnél feltüntetendő az alkotók neve és elérhetőségei (iskola neve, címe, felelős pedagógus (vagy a 
kapcsolattartó) neve, telefonszáma és e-mail címe, valamint a csoporttagok és a csoport neve). 

 

A bírálat során figyelembe vett szempontok 
 
- technikai, formai követelményeknek való megfelelés, 
 
- a pályamű mennyire ötletesen használ fel maradékanyagokat, 
 
- mennyire látványosan segíti elő az újrahasználat témájában a szemléletformálást, 
 
A bírálatok során a közízlést vagy kisebbségek jogait kifejezetten sértő, a szerzői-jogi szempontból aggályos, vagy a pályázati feltételeknek nem 
megfelelő műveket indoklás nélkül kizárjuk. 

 
Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. 
 
Díjazás 
 

A beérkezett pályaművek közül a bírálati szempontok alapján az öt 
legjobbat választjuk ki. 
A Humusz Redizájn kiállítása egy hétig az iskolában megtekinthető lesz. 
A kiállítás részévé válnak a nyertes csapatok pályamunkái. 
A nyertes csapatoknak jutalom redizájn bemutatót tartunk. 
 
 

A Redesign Kiállításról bővebben: www.humusz.hu/redesignkiallitas 
 
  
Egyéb követelmény 
 
Az iskolában legyen olyan helyiség, ahol a kiállítás biztonságosan elhelyezhető, őrzése megoldott. 
A nyertes pályázatok intézményeivel a későbbiekben egyeztetett módon bérleti szerződést kötünk a Redizájn Kiállítás bérbe 
adásáról.  
 
A kiállítás berendezésében, megóvásában, valamint a diáktársak figyelmének felhívásába (esetleges kiállításmegnyitó, 
"tárlatvezetések", stb.) javasoljuk az iskolai közösségi szolgálatosok bevonását. 

 
Egyéb információk 
•    A kiíró a pályamunkákat szabadon felhasználhatja szemléletformálásra. 
•    A pályázaton való részvétellel a pályázók elfogadják a részvételi feltételeket. 
•    A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják, hogy a zsűri bármely, jelen pályázattal kapcsolatos döntése végleges és 
minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban minden jogi út kizárva. 
•    További tájékoztatás kérhető az oktatas@humusz.hu email címen, vagy 
•    a +36 1 386-26-48 telefonszámon, illetve személyesen a Humusz Szövetség irodájában (1111 Budapest, Saru u. 11.). 
 
  

Kíváncsian várjuk a beérkező pályaműveket – mindenkinek jó munkát és sok sikert kívánunk! 
 
 

A pályázat és kiállítás a Nemzeti Együttműködéi Alap szakmai programjának keretén belül valósul meg.  


