A jövő erdői - az erdők jövője

Pályázat témája
Az erdők szerepe Föld lakóinak életében alapvető. A szárazföldi fajok kétharmadának az élőhelyét
biztosítják. Az erdők megtisztítják a levegőt, amit belélegzünk, kulcsfontosságúak az erózió
megfékezésében, életmentő orvosságokat nyújtanak számunkra és megakadályozzák az áradásokat,
amik oly sok életet veszélyeztetnek világszerte. Gondoskodnak továbbá a főzéshez és otthonaink
fűtéséhez nélkülözhetetlen energiáról ott, ahol más erőforrás nem érhető el.
A Föld erdei azonban ma válságban vannak. Bolygónk eredeti erdőborításának mára közel a fele
elveszett, és a megmaradt területek sem hasonlítanak egykori állapotukhoz. Területük globálisan
minden percben egy focipálya nagyságú résszel csökken, a természetes erdők aránya az ültetett
erdőkhöz képest folyamatosan romlik. Mi lesz így a világ élőlényeivel 100 év múlva? Milyenek lesznek
az erdők? Milyen lesz az ember és az erdők kapcsolata? Mennyi lakója lesz és milyenek?
Mindannyiunk feladata megőrizni erdeinket, és óvni a további pusztulástól. Ezen munkálkodik a világ
egyik legnagyobb természetvédelmi szervezete, a WWF, valamint a környezetkímélő csomagolások
gyártója, a Tetra Pak is.
Ezen munkálkodik a világ egyik legnagyobb természetvédelmi szervezete, a WWF is.
Hazánkban az erdők területe ugyan nem csökken, de a természetes, sokféle élőlénynek otthont adó
valódi erdőket egyre inkább felváltja az idegenhonos fafajokból álló, ültetett erdőterület. A magyar
erdők megőrzéséért küzd a WWF Magyarország erdővédelmi programjával, melyet a Tetra Pak
Magyarország is támogat.

Az erdők megóvásának részeként most egy közös pályázattal szeretnénk felhívni a figyelmet az erdők
állapotára, és közelebb hozni az embereket a természethez.
Művészeti alkotásokat várunk, amelyek egy ötletet, állapotot, jövőképet mutatnak be az erdők
sorsáról, az erdők és az emberek jövőbeli kapcsolatáról .
A legjobb alkotások Budapest belvárosában kerülnek bemutatásra, és egy 1 hónapon át tartó kiállítás
részét képezik majd.
A pályázók köre
Bármely, 18. életévet betöltött magyar, vagy Magyarországon tartózkodó személy.
Nevezési feltételek
•
•

A pályázaton egyéni és csoportmunkákat (maximum 5 fő) is várunk.
Kizárólag 2011-ben készült alkotások kerülnek elfogadásra.

•

•
•
•

A pályamunkák elkészítése során bármely anyag és technika használata megengedett (rajz és
festészeti technikák, montázs, kollázs, szobrászati technikák, grafikai tervezés, épület-modellezés,
filmkészítés, stb), egyetlen kitétel, hogy a pályamű szállítható legyen. Művekről készült dokumentációt
sajnos nem áll módunkban elfogadni.
A pályázat részeként kérünk egy rövid leírást a műről, mely tartalmazza, milyen gondolatok,
elképzelések és szándékok vezérelték az alkotást.
Egy pályázó csak egy munkával indulhat a versenyen.
A pályázaton való részvétel feltétele a nevezési lap hiánytalan kitöltése, és a pályamunka időben
történő eljuttatása a megadott címre. A nagy tárolóhelyet igénylő pályamunkákról előzetes
tájékoztatást kérünk e-mailben a panda@wwf.hu címen.
Kérjük, hogy a pályázók tájékozódjanak honlapunkon a természetes erdőkkel, illetve a
természetkímélő erdőgazdálkodási lehetőségekkel kapcsolatban.

Kategóriák
- Grafika – /propagandaplakát/
- Építészet – /erdei pihenő, menedékház, erdei bútorzat/
- Közlekedés – /környezetkímélő erdei közlekedő eszköz/
- Élő erdő – /az ember jelenlétének elrejtése az erdőben/
- Film - /5-10 perces rövidfilm az erdőről/
- Használati tárgyak - /tárgyak, ajándéktárgyak az erdők, illetve erdővédelem szellemében
környezetbarát anyagokból, újrahasznosított anyagokból, mindennapi használati eszközök,
csomagolóanyagok felhasználásával/
Egy pályamunka több kategóriában is indulhat.
A pályázatok elbírásánál figyelembe vesszük a kreatív anyaghasználatot, a környezettudatos
megközelítést, az ötlet és megformálás egyediségét és kidolgozottságát.

Pályázás menete, ütemezés
Alkotások beérkezésének határideje: 2011. április 15.
Postacím: WWF Magyarország, Budapest, Álmos vezér útja 69/A
A csomagra írják rá: A jövő erdői - az erdők jövője
Eredményhirdetés: 2011. április 25.
Ünnepélyes díjátadó: 2011. május 17.

Díjazás
A pályamunkákat egy – a kategóriákban is kompetens – szakmai zsűri fogja elbírálni.
A kiállított pályamunkák a www.wwf.hu honlapon és a médiában is nyilvánosságra kerülnek, a
díjátadó egyben sajtótájékoztató is lesz.

A publicitás mellett a díjazottak egyéb tárgyi nyereményekbenis részesülnek:
A kategóriánkénti első helyezettek egy exkluzív erdei kirándulással és az ehhez járó panda logós
túrapulóverrel kerülhetnek közelebb a természethez.
A második helyezettek egy védett állatfaj nevelőszülői lehetnek, melynek kapcsán nevükben a
fajvédelmi programra juttatunk el hozzájárulást, és amelyről egy oklevél is tanúskodik.
A harmadik helyezettek panda logóval ellátott pólóval térhetnek haza.
Különdíj: a Tetra Pak ’Green Art’ Művészeti Ösztöndíja, 350.000,- Ft értékben.

A pályamunkák a díjazást követően elszállíthatóak a megadott címről. A kiállított alkotások a kiállítás vége után szállíthatóak el.
Bármely pályamunkát az eredményhirdetést követő 1 éven keresztül a WWF és a Tetra Pak egyéb rendezvényekhez is
felhasználhatja, vállalva azok sértetlenségét. A munkák teljes körű tulajdoni jogával emellett az alkotó rendelkezik.
A nyerteseket levélben, e-mailben, vagy telefonon tájékoztatjuk a díjátadás részleteiről.
Kérdéseit, észrevételeit írja meg nekünk a panda@wwf.hu e-mail címre

