
 

 

 

 

 

 

112 - Tudd, hogy segíthess! 

 

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság,  

a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete, 

valamint a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete 

gyermekrajz-pályázatot hirdet 

az iskolák 1-8. évfolyamos tanulói részére  

„112 - Tudd, hogy segíthess!”  
címmel. 

 

A rajzok témája kapcsolódjon a 112-es segélyhívóhoz, illetve az érintett szervezetek működéséhez, 

munkájához: 

Milyen szervezetektől lehet segítséget kérni a 112-n, azaz a központi segélyhívó telefonszámon keresztül?   

Milyen esetekben kell hívni a 112-t? Miben tud segíteni a rendőrség, a mentőszolgálat és a katasztrófavé-

delem (tűzoltók)?     

 

Pályázati feltételek: 

 A Csongrád megyei iskolák alsó és felső tagozatos tanulói által egyénileg készített munkákkal - 

iskolánként a legjobb 5 alkotással - lehet pályázni.    

 A pályaművek címe legyen rövid, tömör, kifejező – lehetőleg olyan, ami akár a 112-es segélyhívó 

működését, a „112-es” szervezetek munkáját, tevékenységét bemutató kampány szlogenje is ke-

het. Az értékelés során kiválasztott legjobb cím (szlogen) beküldője különdíjban részesül.      

 

A rajzokon szerepeltetni kell: 

 a pályamű címét,  

 készítője nevét, osztályát, életkorát,  

 az iskola nevét, címét, valamint értesítési e-mail címet és telefonszámot. 

 

Technikai tudnivalók: 

 Az alkotások elkészítéséhez bármely technika alkalmazható (grafit, színes ceruza, zsírkréta, ak-

varell, tus, tempera, olaj, akril, szénrajz, vegyes technika stb.) A pályaművek mérete kizáró-

lag A/3 lehet. 

 Zsűrizés után a díjazottak iskoláját telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, az ünnepélyes díjátadó 

után a pályaműveket kiállítjuk.  

 Pályázni kizárólag saját alkotásokkal lehet! Az ebből eredő jogi vitákért a pályázat kiírója nem 

vállal felelősséget. 

 

A pályázat benyújtása két lépcsőben történik: 

 A pályaműveket a Csongrád megyében működő rendőrkapitányságokon illetve a kapitányságok isko-

larendőrein, DADA-oktatóin stb. keresztül, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon 

(6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24., Bűnmegelőzési Osztály) személyesen lehet benyújtani.  
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 Az alkotások leadásával párhuzamosan a barka@csongrad.police.hu e-mail címre kérjük megküldeni 

a www.bulisbiztonsag.hu oldalról letöltött, kék tollal kitöltött majd beszkennelt nyomtatványt (pályá-

zónként 1-1 példányt), mely tartalmazza az önálló munkáról, az adatkezelési hozzájárulásról, vala-

mint a további felhasználásról szóló nyilatkozatot is.  

 

A pályamunkák benyújtási határideje 2018. december 03. (hétfő) 

 

A pályázatok elbírálása: 

 A pályaműveket szakemberekből álló zsűri fogja értékelni, melynek tagjai művészi és szakmai 

szempontok alapján választják ki a díjazott alkotásokat. 

 

Díjazás: 
A pályázat kiírói alsó és felső tagozatos kategóriában az 1-3. helyezettet valamint a különdíjasokat tárgy-

jutalomban részesítik. 

Az ünnepélyes díjátadóra 2018 decemberében Szegeden kerül sor, a pontos helyszínről és időpontról az 

érintett iskolákat külön értesítjük.  

 

A rajzok beküldésével és a pályázathoz csatolt, törvényes képviselő által aláírt nyilatkozattal minden pá-

lyázó hozzájárul, hogy a műveket a pályázat kiírói bűnmegelőzési célokra szabadon felhasználhassák. A 

pályaműveket a zsűrizést követően 6 hónapig őrizzük meg, majd amennyiben az alkotó nem kéri vissza, 

azokat selejtezzük. 
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