2022. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
KREATÍV PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Technológiai és Ipari Minisztérium és a Belügyminisztérium Európa legnagyobb
közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva „Ecsetes,
bringás remekek” címmel rajz‐, fotó‐ és kreatív pályázatot hirdet.

A pályázat témája:
A 2022. évben az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó
alkotópályázatunk témája a kerékpározás.
A rendszeres kerékpározás segíti egészségünk megőrzését: a
bringázással elkerülhető a depresszió, a kerekezés stresszoldó
hatású, csökkenti a szív-és érrendszeri, valamint a cukor- és
daganatos betegségek kialakulásának kockázatát, fitten tart,
kontrolálható
vele
testsúlyunk
és
egyben
erősödik
immunrendszerünk, izomzatunk, szívünk és tüdőnk is.
Az egészségünk mellet kíméli a pénztárcánkat is, hisz a kerékpár vásárlása, használata és
karbantartása, javítása, valamennyi közlekedési mód közül – a gyaloglást nem számítva – a
legkedvezőbb, még a nagyobb komfortot biztosító elektromos kerékpárunk akkumulátorának
töltési költsége is töredéke egy autó megtankolásának. A városi áruszállításban a speciális
teherkerékpárok kiválthatják az autót és a furgonokat, kisebb helyigénnyel, fürge mozgással
a rövid távú fuvarozás gyorsabban, olcsóbban lebonyolítható.
Kerékpárral iskolába, munkába járás esetén kiszámíthatóbb az utazásra fordított időnk,
gyorsabbak lehetünk, elkerülhetjük vele a dugóban történő várakozást és a parkolóhelyek
keresésével sem kell bajlódnunk, plusz élhetőbbé válik a településünk: mérséklődik zaj- és
levegőterhelés, bicajjal nem foglalunk el
nagy köztereket, nem rongáljuk az utakat, mi
magunk pedig frissen, üdén érkezhetünk úti
célunkhoz.
A bringázás nyújtotta szabadságérzés
boldogabbá tesz, így a biciklizés az egyik
legkedveltebb aktív kikapcsolódás. „Ki
gépen száll fölébe, annak térkép e táj”, de
annak, aki bringával tekeri végig az utat a
dombok között kanyargó erdei úton fel egy középkori vár romjaihoz vagy egy folyóparti
töltésen, netán hegyvidéki vagy alföldi tájakon tapossa a pedált, annak olyan intenzív
személyes élményben lehet része, amely a későbbiekben is élő emlék marad.

A kerékpározás feltételei folyamatosan bővülnek és javulnak. 2021-ben mintegy 250 km-rel
növekedett a hazai kerékpáros hálózat és a fejlődés idén is folytatódik, várhatóan több mint
300 km bringás útszakasz kerül átadásra. Rövidesen elkészül a Budapest-Balaton kerékpárút,
amelynek több szakaszát már, folyamatosan fejlődik és megújul a Balatoni Bringakör, hazánk
legnépszerűbb kerékpáros turisztikai útvonala. Idén ismét lehet pályázni elektromos
kerékpárok vásárlására, valamint cégeknek lehetősége van elektromos teherszállító
kerékpárok beszerzéséhez támogatást igényelni. 2022. május 6-8. között három napig
Magyarországon tekertek a világ legjobb országúti kerékpárosai: Magyarországról indult a
három hetes olasz körverseny, a Giro d’Italia.
A pályázók által beküldött rajz, fotó, illetve kreatív alkotások bemutathatják a
mindennapi bringázás előnyeit, környezet‐, természet‐ és klímabarát jellegét,
megjeleníthetnek kerékpáros családi és közösségi túraemlékeket, ábrázolhatják
kedvenc kétkerekű járgányukat.
Alkotói kategóriák:
A. rajz
B. fotó
C. szabadon választott, kreatív alkotás
Egyéni korosztályok:
1. óvodás
2. általános iskola, 1-2. osztályos
3. általános iskola, 3-4. osztályos
4. általános iskola, 5-8. osztályos
5. középiskolás
6. felnőtt
Minden nevezési kategóriában külön díjazzuk az alábbi csoportok legjobbjait:
a) óvodás korcsoport
b) iskolás korcsoport
c) felnőtt korcsoport
d) családi alkotások
A pályázatra a határon túli alkotók pályaműveit is várjuk.
További feltételek:
Rajz kategóriában egy alkotó kizárólag egyetlen
alkotással pályázhat. Rajzpályázati kategóriának számít a
ceruza, zsírkréta, filctoll, grafit, pasztell, festék alapú
anyagok használatával készült pályamű. A rajzokat nem
szükséges képkerettel ellátni.

Szabadon választott kreatív alkotás kategóriában az alkotó beadhat a felsorolt
rajzeszközökön kívüli anyagok, például fa, papír, műanyag, ragasztóanyag stb.
felhasználásával, vagy ezek rajzeszközökkel történő kombinációjával készült pályaművet.
Kreatív alkotások körébe tartozik pl. a tűzzománc, kisplasztika, textília, fafaragás, társasjáték,
stb.
Fotó kategóriában egy pályázó legfeljebb 3 db digitális, JPG formátumú felvételt küldhet be.
A képek mérete egyenként nem haladhatja meg a 10 Mb-ot. Nevezni lehet a pályázati témához
kapcsolódó valós életképekkel, de megengedett a technikai alkalmazásokkal, digitálisan
összevágott fantázia-fotóalkotás is.
Kérjük, hogy a pályaművek azonosítása érdekében feltétlenül
adjanak egyedi/megkülönböztető címet alkotásuknak, és ezt a
címet adják meg az adatlapon!
A rajzokat, valamint a kreatív alkotásokról készült képeket
digitális formában várjuk, JPG vagy PNG kiterjesztéssel (10 MB
alatti méretben), szkennelve vagy fotózva. Kérjük, hogy ne
maradjon árnyék vagy bármilyen fényhatás a képeken a
fotózás/szkennelés után. A fotóalkotásokat JPG kiterjesztéssel
kérjük beküldeni.
A digitalizált rajzokat, fotókat és kreatív alkotásokról készült felvételeket a pályázó
elérhetőségeit tartalmazó adatlap kitöltésével a KTI Közlekedéstudományi Intézet
weboldalán, az alábbi címen lehet elektronikusan beadni:
http://www.kti.hu/emh‐palyazat/
Pályázati határidő:
A pályázatok, feltöltési beadási határideje: 2022. szeptember 30.
A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem tudja figyelembe venni.
Díjazás, jutalmak:
Az alkotásokat a beadási határidő lejártától
számított 60 napon belül a szakmai bírálóbizottság
véleményezi, amely a megadott kategóriákban
korcsoportonként hirdet győzteseket.
A legsikeresebb művek alkotóit a minisz‐
tériumok által felajánlott díjakkal jutalmazzuk.
A fődíjakon túl, a bírálóbizottság döntése alapján
további értékes különdíjak találnak majd gazdára.
Az eredményhirdetésre 2022. év végén kerül sor. Az eredményről a nyerteseket e-mailben
értesítjük, a díjak átadásának részleteiről a díjazott alkotókat és a nevelési–oktatási
intézményeket a későbbiekben tájékoztatni fogjuk.

A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművek értékelésekor, amennyiben
egyes korcsoportoknál nem érkezik megfelelő számú pályamű, korosztályokat és
kategóriákat összevonjon, vagy más díjazási módokat állapítson meg.
A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást
rendezhetnek. A pályázat beküldésével a pályázó vagy
kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője
hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű nyilvánosság előtt,
a Technológiai és Ipari Minisztérium internetes
felületein, kiadványaiban megjelenjen az alkotó
nevének és életkorának feltüntetésével.

A pályázat beküldésével egyidejűleg a pályázó – kiskorú esetén törvényes képviselője – hozzájárul
személyes adatainak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) szerinti
kezeléséhez, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. közös adatkezelői végeznek a rendelet 5. cikkében megfogalmazott elveknek, valamint az
http://emh.kormany.hu weboldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően a rajz-,
fotó- és csoportos kreatív pályázat megvalósítása érdekében.

Szervezők:

a pályázat technikai lebonyolítója:

A pályázat koordinátorainak elérhetősége és az Európai Mobilitási Héttel kapcsolatos további információk a
http://emh.kormany.hu weboldalon találhatóak. Kövessenek bennünket, jelöljék kedvencüknek az Európai Mobilitási
Hét oldalát a Facebook-on: http://www.facebook.com/EMH.AMN/

