
Szemeteljünk JÓL!  

Grafikai pályázat – a Vas megyében tanuló középiskolai diákok számára 

Kiíró: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  

Megjelenés időpontja: 2020. szeptember 30.  

Beküldési határidő: 2020. október 25. 

Téma:  

A szelektív hulladékgyűjtés népszerű téma a hulladékgazdálkodáson belül. Sokan mondják, hogy 

igen, csinálják is a mindennapokban, de mi, szakemberek látjuk, tapasztaljuk, hogy sajnos, nem jól. 

Nem minden csomagolási hulladék gyűjthető szelektíven, nem mindegy, hogy milyen formában 

tesszük a gyűjtőbe, sokan nem lapítják, így vesznek el helyet mások elől, stb. Változtassunk a rossz 

gyakorlaton!  Helyezzünk olyan tájékoztató matricákat a hulladékgyűjtőkre, hogy 

1. legyen az embereknek kedvük csatlakozni a jó gyakorlathoz, 

2. helyes információkkal lássuk el a konténereket, kukákat, 

3. tegyük igényes megjelenéssel elfogadhatóbbá a hulladékgyűjtést! 

A mellékletben az „STKH_szelektív hulladékgyűjtés” fájl tartalmazza 2 oszlopban a helyes 

információkat, melyeknek a matricákon szerepelnie kell. A tervezésnél figyelj arra, hogy cégünk 

logójának is maradjon hely. Várjuk a friss, kreatív ötleteket! 

Technikai paraméterek:  

 Kizárólag digitálisan készült tervekkel lehet jelentkezni.  

 JPEG fájlformátumban várjuk az elkészült anyagokat.  

 Az elektronikusan küldött munkák ajánlott mérete álló formátumnál kb. 2500 px széles, 

fekvőnél kb. 3500 px széles, a felbontás minimum 300 dpi.  

 A pályázati adatlap kitöltése kötelező.  

 A pályamunkákat és a pályázati adatlapot elektronikus formában (google drive, dropbox) 

várjuk a palyazat@stkh.hu e-mail címre, 

Zsűri:  

A zsűri hulladékgazdálkodási és marketingkommunikációs szakemberekből áll.  

A beküldött műveket ők válogatják. A zsűri a közízlést vagy kisebbségek jogait kifejezetten sértő, a 

szerzői-jogi szempontból aggályos, vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő műveket indoklás 

nélkül kizárja. 

 

Eredményhirdetés: 2020. október 30.   

 

Díjazás – Műszaki cikk utalvány  
1. hely: 80.000 Ft értékben 

2. hely: 50.000 Ft értékben 

3. hely: 30.000 Ft értékben 

 

A pályamunkákat a továbbiakban szabadon felhasználjuk szemléletformáló munkánk során.  

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. 

mailto:palyazat@stkh.hu

