Kiíró: WWF Magyarország Alapítvány
Pályázni két kategóriában és három korosztályban lehet:
1. kategória: 5-12 év között
2. kategória: 13-17 év között, valamint
18-99 év között
Minden pályázó maximum 2 alkotással pályázhat!

Pályázati határidő: 2021. július 19. (hétfő) 12:00

Kategóriák
Az “Együttélni a nagyragadozókkal” című alkotói pályázatunkon két kategóriában és három
korcsoportban várjuk a pályaműveket.

1. Kategória
Kisgida korosztály: 5-12 év között
Cím, amelyhez alkotásokat várunk: “A magyarországi nagyragadozók nyomában “
Tiszteletet parancsoló és egy kicsit félelmetes is? Milyennek képzeled a farkast, a hiúzt vagy a
medvét? Hogyan vadásznak, hogyan rejtőzködnek a magyar erdőkben? Mi a szerepük a hazai
élőhelyeken? Egyáltalán, hogyan ismered fel az állatokat és nyomaikat?
A pályamű feltételei:
 Az alkotások szabadon választható technikával készülhetnek (pl. ceruzarajz, festék,
számítógépes grafika, stb.)
 Maximum 1 oldalon, A4-es méretben
2. Kategória
Ravasz róka:13-17 év között
Vén medve korosztály: 18-99 év között
Cím, amelyhez alkotásokat várunk: “Az együttélés megoldásai hazai nagyragadozók lakta
területeken”
Miközben szerepük a tápláléklánc csúcsán elengedhetetlen egy hiánytalan ökoszisztéma
létrejöttéhez, a nagyragadozók könnyen borsot is tudnak törni a gazdálkodók orra alá. Mit
köszönhetünk visszatérő nagyragadozóinknak? Milyen szerepet töltenek be a nagyragadozók a
hazai ökoszisztémákban? Hogyan tehetjük zökkenőmentesebbé a velük való együttélést?

A pályamű feltételei:
 Az alkotások szabadon választható technikával készülhetnek (pl. fotó, hangulatvideó,
ceruzarajz, festék, számítógépes grafika, stb.)
 Rajz esetén: maximum 1 oldalon, A4-es méretben
 Fotó esetén: az elkészült kép .jpg; .jpeg vagy .png formátumú legyen
 Hangulatvideó esetén: a videó maximum 2 perces legyen .mp4; .mov; .mpg; .avi vagy
.mpeg formátumban
 Hangulatvideó esetén figyelj rá, hogy a hangok tisztán hallhatóak legyenek és/vagy
jogtiszta aláfestő zene szóljon a háttérben.

Részletek
Inspirációként ajánljuk a témában korábban megjelent anyagainkat:

Kaszkádhatások: “Ma már tudjuk, hogy a táplálékpiramis csúcsán található ragadozóknak a
természetes rendszerekben vitathatatlan szerepük van. Jelenlétükkel és zsákmányszerzésükkel
szabályozhatják a nagytestű növényevők (pl. szarvasok) viselkedését és állományait, amely
kihathat a táplálékhálózat alacsonyabb szintjein található növényekre is.”

Az együttélés lehetséges: “A szigorúbb természetvédelmi szabályozásoknak, befogadóbb
szemléletnek, a sokszereplős (pl. vadgazdálkodás, természetvédelem, állattartás) fajvédelmi
programoknak, a bőséges táplálékot nyújtó élőhelyeknek és saját alkalmazkodó képességüknek
köszönhetően ma már ígéretes jövő áll a farkasok, hiúzok és medvék előtt.”

Bocs, van egy perced?: “Az utóbbi időben ismét észlelték medvék jelenlétét hazánk területén.
A nagyragadozók, így a medve jelenléte alapvetően jót jelent, mindannyiunk közös érdeke, hogy
elkerüljük a közvetlen találkozásokat, és néhány apró praktikával minimalizáljuk a konfliktusokat
az együttélés érdekében.”

Állattartás a nagyragadozók területén - Haluska István

Vadászat és a nagyragadozók - Erdős Tamás

Pályaműveket bírálják:
Szilágyi István, a Veresegyházi Medveotthon Predator Programjának vezetője
Patkó László, a WWF Magyarország nagyragadozók programvezetője
Gigler Dóra, a WWF Magyarország környezeti nevelési szakértője
Romana Uhrinová, WWF Slovakia munkatársa

Díjazás
A díjátadóra augusztus 7-én, a Falka Napok rendezvényen kerül sor Aggteleken. A
díjazottakat legkésőbb július 30-ig értesítjük!
Az “Együttélni a nagyragadozókkal” alkotói pályázatunkon 9 díj kerül kiosztásra: mindegyik
korosztályban az első három helyezett értékes tárgyi ajándékokkal lehet gazdagabb, köztük
belépővel a Veresegyházi Medveotthonba és számos fenntartható, a WWF Magyarország által
felajánlott ajándéktárggyal.
A pályázatokat e-mailen, digitális formában várjuk a panda@wwf.hu-ra 2021. július 19. 12:00ig. Kérjük, hogy a fájl(ok) elnevezésében tüntessék fel a pályázó nevét, az alkotás címét és a
korosztályt, az alábbi példáknak megfelelően:
GipszJakab-Hiúzlesen-VénMedve.jpeg vagy
KisGizi-FarkasüvöltésAKedvencErdőmben-Kisgida.pdf
Mindemellett az e-mail szövegében mindenképp legyen benne a pályázó teljes neve, életkora,
az alkotás(ok) címe(i), egy kapcsolattartásra alkalmas telefonszám és a település neve,
ahonnan pályázik (pontos cím NEM szükséges!).

A beérkezett adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki és a pályázat lezárta
után tovább nem tároljuk. A pályázással az alkotó (vagy jogi képviselője) beleegyezik, hogy a
pályaműveket a WWF Magyarország a Falka Napok idei és jövőbeli rendezvényeivel
kapcsolatos kommunikációjában név és adott esetben életkor feltüntetésével együtt
felhasználhassa.

Érdeklődni lehet:
Gigler Dóra
környezeti nevelési szakértő
0670 668 7805
dora.gigler@wwf.hu

