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A koronavírus-járvány miatt módosult a határidõ, szeptember 30-ig lehet
benyújtani az Országos Tûzmegelõzési Bizottság alkotói pályázatának
pályamûveit. Az alkotásokat változatlanul személyesen, postai úton vagy
e-mailen a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz lehet eljuttatni.
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Az elõzõ évek hagyományait követve az Országos Tûzmegelõzési Bizottság
2020-ban immáron hetedik alkalommal hirdette meg alkotói pályázatát
óvodásoknak és iskolásoknak. A kialakult helyzetre való tekintettel, a koronavírus
miatti korlátozások figyelembevételével a kiírók megváltoztatták a beadási
határidõket, ezzel is támogatva az alkotómunkát, egyúttal szem elõtt tartva a
gyerekek biztonságát, testi épségét.
A korábbi kiíráshoz hasonlóan az Országos Tûzmegelõzési Bizottság olyan
alkotásokat vár, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják,
hogyan látják a tûzmegelõzést és a tûzvédelmet, a tûzoltói hivatást. Az
óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csoportos alkotásokat,
illetve kézmûves remekmûveket várnak. Az iskolások három korcsoportban (6-10,
11-14, 15-18 éves kor között) pályázhatnak. Õk szabadkézi rajzot, egyéb
kézmûves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg
készíthetnek számítógépes programot.
Az országos pályázat fõvédnöke dr. Góra Zoltán tûzoltó vezérõrnagy, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója, az Országos
Tûzmegelõzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi
László tûzoltó dandártábornok, országos tûzoltósági fõfelügyelõ.
Kategóriák korcsoport szerint:
Az óvodások a pályázatra egyénileg szabadkézi rajz kategóriában pályázhatnak
A/3-as vagy A/4-es méretû alkotásokkal vagy csoportosan egyéb kézmûves
alkotással.
Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:
szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-as méretû ceruza, toll, tus, kréta, akvarell,
pasztell kép vagy bármely más szabadkézi technikával készített alkotás)
egyéb kézmûves alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír, gyurma, agyag
alkotás, legfeljebb 30×30×20 cm méretben)
irodalmi alkotás (vers vagy mese, legfeljebb két A/4-es oldal terjedelmû

költemény vagy tanulságos történet)
számítógépes program (játék, alkalmazás vagy legfeljebb 60 másodperc
hosszúságú film)
Az iskolás korcsoportban az alkotásokat egyénileg vagy csapatban lehet
elkészíteni. Csapat nevezése esetén egy csapaton belül legfeljebb három, azonos
korcsoportba tartozó gyermek vehet részt.
Benyújtás módja: alkotástól függõen személyesen, vagy postai úton, a korcsoport
és kategória megjelöléssel a katasztrófavédelmi igazgatóság részére. Az alkotás
leadásakor a lap alján letölthetõ adatlap/hozzájáruló nyilatkozatot is le kell adni az
alkotáshoz rögzítve az alábbi adatok pontos kitöltésével: pályázó neve, életkora (a
pályázat beérkezési határidõ napján betöltött életkor), kapcsolattartási e-mail cím,
telefonos elérhetõség.
Tolna megyébõl az alábbi elérhetõségeken várja a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alkotásokat:
Postacím: 7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15.
Személyesen: 7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15. (a portaszolgálaton)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
A területi versenyen elsõ helyezést elért alkotások részt vesznek az országos
versenyen is, amelynek díjátadó ünnepsége késõbb meghatározott idõpontban,
Budapesten lesz. Az országos verseny gyõztesei értékes ajándékokat kapnak,
számos különdíj is gazdára talál majd. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan
országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a *Legkreatívabb óvoda,
iskola 2020* címet, amelynek jutalma egyebek mellett az is, hogy a tûzoltók
látványos bemutató keretében ismertetik meg a legkreatívabb intézmények
növendékeivel a füstsátor, tálcatûzoltás, olajtûzoltás és a roncsvágás rejtelmeit.
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