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Tiszta tó a Tisza-tó!

Rövidfilm-pályázat fiataloknak

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával pályázatot 
ír ki a Tisza-tó bemutatására és népszerűsítésére, a környezettudatos magatartás ösztönzésére. Azoknak az általá-
nos, középiskolás és egyetemista fiataloknak a jelentkezését várjuk, akik érzékenyek környezetük védelme iránt és 
üzenni tudnak társaiknak, terjesztve a fenntartható gondolkodást, magatartást. 

Tudnivalók a pályázattal kapcsolatban
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2016-ban hívta életre a „Tiszta tó a Tisza-tó” környezettu-
datos szemléletformáló projektet. Jelen filmpályázat is a projekt részeként kerül meghirdetésre. Cél, hogy a felhívás 
minél több fiatalt szólítson meg, és az amatőr, a filmkészítés és a környezetvédelem iránt elkötelezett fiatalok segít-
ségével tovább erősödjön a környezettudatos gondolkodás. 

A szakemberekből álló zsűri három kategóriában értékeli a filmeket:  

általános iskolások • középiskolások • felsőoktatási intézmény tanulói (30 év alatti nappali 
vagy levelező tagozaton) által készített filmek.

 A filmek témája:  a szelektív hulladékgyűjtés, a tiszta környezet, a környezetvédelem, a környezettudatos  
  gondolkodás, a hulladékok hasznosítása fiatalos, könnyen érthető és kreatív formában.
 A filmek időtartama:  maximum három perc
 Beérkezési határidő:  2018. május 10.
 Eredményhirdetés:  2018. május 20-ig 
 Beküldés módja:  dvd, vagy Blu ray lemezen, vagy ftp felületre való feltöltéssel. ftp kliens program  
  (pl total commander, filezilla stb) beállításhoz szükséges adatok: 
  kiszolgáló neve: 78.131.57.34
  felhasználói név: kobela
  jelszó: gorkij71 
  TISZAMOZI könyvtárt kell használni!

További információ és kapcsolat: Tisza Mozi Kft. 5000 Szolnok, Templom út 4.
e-mail: office@tiszamozi.hu • Tel.: 06 70 222 31 00 • 06 56 424 910 • fax: 06 56 420 038

A díjátadásra és a nyertes filmek bemutatására Szolnokon a Tisza Moziban kerül sor. Az időpont a projektgazda hon-
lapján (www.jnszm.hu) és a Tisza Mozi (http://www.tiszamozi.hu) weboldalán lesz feltüntetve.

Kategóriánként az első helyezettek az alábbi díjazásban részesülnek: 

általános iskolás kategória • 50.000 Ft
középiskolás kategória • 75.000 Ft 

felsőoktatási intézmény kategória • 100.000 Ft


