VI. Országos Öko Modellverseny 2019.április.17
Téma: ”VÍZ”

1. Ruha készítése hulladékból
Iskolánk az idei tanévben is ÖKO divatbemutatót és versenyt szervez, általános
és középiskolai, valamint szakmai kategóriákban újrahasznosítható anyagok
felhasználásával.
A szakmai kategóriát a jövő évi versenyen kibővítjük, a megszokott hulladék
felhasználáson kívül lehetőség van textilhulladék kategóriában is nevezni.
Kizárólag csak szabászati és egyéb kisebb textilhulladékok használhatóak a
ruhához, valamilyen varrási technológiával összedolgozva.
Így a három kategória:
A. Ruha készítése hulladékból-közép - és általános iskola
B. Ruha készítése hulladékból- szakmai képzésben résztvevők
C. Ruha készítése textilhulladékból- szakmai képzésben
résztvevők
A kategória kiválasztására az online felületen lesz lehetőség.
Várjuk azon divat iránt érdeklődő, környezettudatos gondolkodású tanulók
jelentkezését, akik szívesen mutatnák be, zenés divatbemutató keretein belül
hulladék-anyagból készült kreációikat csapatban vagy egyénileg.
A nevezés feltételei:
A jelentkezéseket 2019.január 31-től március 17-ig várjuk. Jelentkezni az iskola
honlapján lévő (www.arpadszki.hu) online felületen lehet. A saját tervezésű és
kivitelezésű modellről a modellrajzot az online felületre kell feltölteni, az erre
kijelölt helyen.
Az elkészült ruhákról fotót, és mellékelve 2-3 mondatban leírást kérünk emailben
(milyen anyagból, hány darab felhasználásával, mennyi idő alatt készült stb.
veddfelaszemetet@gmail.com) 2019. március. 31-ig. Kérjük, minden olyan
információt tüntessenek fel a leírásban, ami fontos lehet a ruhák értékelése
szempontjából!
A ruhákkal szemben támasztott feltételek:
 A ruhák szabadon választott hulladék anyagból készülhetnek, kivéve a
„C” kategóriát.
 Az „C”. kategóriában a ruhák kizárólag varrási technológiával
készülhetnek.

 A ruhák kapcsolódhatnak a „víz” témakörhöz, de ennél a pályázatnál ez
nem előírás.
 A ruhák többször is felvehetőek legyenek.
 A ruhák ne okozzanak sérülést, ne legyenek balesetveszélyesek.
 Kérjük a határidők pontos betartását!

A verseny időpontja: 2019.április.17
Jelentkezési határidő: 2019.március.17
Fotó és leírás beküldési határidő (emailben): 2019. március 31
Szállással (2019. 04 16.) és ellátással (2019. 04.16 vacsora, 04. 17 reggeli)
kapcsolatos igényüket kérjük a kapcsolattartóval egyeztessék!
Egyéb információkért forduljanak iskolánk kapcsolattartójához vagy jelezzék
kérdéseiket emailben!
Iskolánk címe: Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
Verseny email címe: veddfelaszemetet@gmail.com
Iskolánk kapcsolattartója: Kovács-Mader Ágnes 06/70 555-8958

2. Ékszer készítése hulladékból
Iskolánk az idei tanévben is ÖKO divatbemutatót és versenyt szervez, általános
és középiskolás kategóriában, újrahasznosítható anyagok felhasználásával.
Várjuk azon kreatív, környezettudatos gondolkodású tanulók jelentkezését, akik
szívesen mutatnának be az ÖKO versenyünk keretén belül hulladék-anyagból
készült ékszereket a „VÍZ” témaköréhez kapcsolódva.
A nevezés feltételei:
A jelentkezéseket 2019.január 31-től március 17-ig várjuk. Jelentkezni az iskola
honlapján lévő (www.arpadszki.hu) online felületen lehet.
A terméket 2019. március. 31-ig kérjük személyesen vagy postai úton iskolánkba
eljuttatni.
A termékekkel szemben támasztott feltételek:
 A termék szabadon választott hulladék anyagból készüljön, és tényleg
használható legyen.
 A termékek ne okozzanak sérülést, ne legyenek balesetveszélyesek.

A verseny időpontja: 2019.április.17

Jelentkezési határidő: 2019.március.17
Termék beküldési határidő: 2019. március. 31
Egyéb információkért forduljanak iskolánk kapcsolattartójához vagy jelezzék
kérdéseiket emailben!
Iskolánk címe: Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
Verseny email címe: veddfelaszemetet@gmail.com
Iskolánk kapcsolattartója: Kovács-Mader Ágnes 06/70 555-8958

3. Mindennapi
témakörében

ruházat

tervezése

a

„VÍZ”

Iskolánk az idei tanévben is rajzpályázatot és versenyt szervez, általános és
középiskolás kategóriában.
Várjuk azon divat iránt érdeklődő, kreatív tanulók jelentkezését, akik szívesen
terveznének a „VÍZ” témakörhöz kapcsolódva olyan ruhát, amely mindennapi
utcai használatra alkalmas.
A nevezés feltételei :
A jelentkezéseket 2019.január 31-től március 17-ig várjuk. Jelentkezni az iskola
honlapján lévő (www.arpadszki.hu) online felületen lehet. Az online jelentkezés
mellett a saját tervezésű ruháról modellrajzot várunk iskolánk címére 2019.

március 17-ig.
A rajzokat egy szakmai bizottság előzetesen elbírálja, a helyezést elért
versenyzőket telefonon értesítjük.
A rajzokkal szemben támasztott feltételek:
 A rajzok A4-es méretű műszaki rajzlapra készüljenek.
 A rajz hátuljára kérjük, írják rá a tanuló és az iskola nevét
 Színükben, megjelenésükben vagy formájukban a „VÍZ” témaköréhez
kapcsolódó, mindennapi, utcai ruházat tervezését várjuk.
 A ruhákat NEM hulladékból, hanem textilanyagból kell tervezni.(esetleg a
rajzon az anyagfajta is feltüntethető, de ez nem kötelező).
 Amennyiben a rajz nem felel meg a pályázati kiírásnak, sajnos nem áll
módunkban értékelni.

Az eredményhirdetés időpontja: 2019.április.17
Jelentkezési és rajzbeküldési határidő: 2019. március 17

Egyéb információkért forduljanak iskolánk kapcsolattartójához vagy jelezzék
kérdéseiket emailben!
Iskolánk címe: Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
Verseny email címe: veddfelaszemetet@gmail.com
Iskolánk kapcsolattartója: Kovács-Mader Ágnes 06/70 555-8958
A jelentkezők létszámának függvényében az első két pályázat estén a kategóriák
változtatási, átcsoportosítási jogát a szervező fenntartja.

4. Kukafestő verseny a „VÍZ” témakörében a Depónia
Nonprofit Kft. támogatásával
Iskolánk az idei tanévben is ÖKO divatbemutatót és versenyt szervez, melynek
keretében ismét meghirdetjük a Depónia Nonprofit Kft. ötlete alapján a kukafestő
versenyt. Várjuk azon kreatív és környezettudatos gondolkodású tanulók
jelentkezését, akik szívesen terveznének és valósítanák meg saját ötletüket
csapatban vagy egyénileg.
A nevezés feltételei:
A jelentkezéseket 2018.január 31-től 2019. február 28-ig várjuk. Jelentkezni az
iskola honlapján lévő (www.arpadszki.hu) online felületen lehet. Az elkészült
edényt 2018. március 31-ig kérjük személyesen vagy postai úton, a jelige
feltüntetésével együtt iskolánkba eljuttatni.
A kukafestő verseny feltételei:
 A versenyre egy új, szabványos (MSZ EN 840) 120 literes hulladéktároló
edényt kell megfesteni.
 Az elkészült művekre a Depónia Nonprofit Kft igényt tart, azt további
rendezvényeken kívánja felhasználni.
Ezért a hulladéktároló edény árát a Depónia Nonprofit Kft. az első 20
jelentkezőnek (a jelentkezésnél az érkezési sorrend az irányadó) megtéríti.
Erről visszajelzést kapnak a jelentkezők (ha a 20 jelentkezőn túl érkezett be
a nevezés) annak érdekében, hogy megtudjuk az edény árának kifizetése
ellenére vállalja-e a versenyt. Ettől függetlenül az I-III. helyezett cégünk
által összeállított ajándékcsomagban részesül.
 Székesfehérváron és a közszolgáltatási területünkön lévő településeken
(lásd www.deponia.hu oldalon) lévő iskolákból jelentkezők az edényt nem

vásárolják meg , hanem a Depónia Nonprofit Kft. a megadott
kapcsolattartóval egyezteti az edénykiszállítást.
 A közszolgáltatási területünkön kívül eső településeken lévő iskolákból
jelentkezők esetén a versenyző a Depónia Hulladékkezelő és
Településtisztasági Nonprofit Kft. (székhely: 8000, Székesfehérvár, Sörház
tér 3., Adószám: 12592201-2-07) nevére vásárol maximum bruttó 16 000
forint összegig egy új, szabványos (MSZ EN 840) 120 literes hulladéktároló
edényt, melyet a versenyt követően a cég a helyszínen számla ellenében
megtérít.
 A kukákat bármilyen technikával lehet festeni, díszíteni, de a „víz„
témaköréhez és a Depónia Nonprofit Kft. arculatához (pl. cégnév, színvilág.
Bővebb információ a cégről: www.deponia.hu) illeszkednie kell színben,
formailag, megjelenésében vagy üzenetében, továbbá szükséges
figyelembe venni (például festék, díszítőelem választásnál), hogy a
versenyt követően ezek az edények kültéren lesznek használatosak.


 A verseny időpontja: 2019.április.17
 Jelentkezési határidő: 2019.február.28
 Termék beküldési határidő: 2019. március.31


 Egyben kérjük iskolánként egy kapcsolattartó nevét és e-mail címét
megküldeni.
 Egyéb információkért forduljanak iskolánk kapcsolattartójához vagy
jelezzék kérdéseiket emailben!



 Iskolánk címe: Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út
88-90.
 Verseny email címe: veddfelaszemetet@gmail.com


 Iskolánk kapcsolattartója: Kovács-Mader Ágnes 06/70 555-8958

