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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
VASIVÍZ ZRt. 

KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 sz. „Környezetvédelem és fenntarthatóság a 

víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában” 

Többfordulós vetélkedő általános iskolások számára honlapon keresztül  

 

 

 

JÓL TÁJÉKOZOTT VAGY A KÖRNYEZETVÉDELEM TÉMAKÖRÉBEN?  

ÜGYESEN HASZNÁLOD AZ INTERNETET?  

KERESS, KUTASS, TÁJÉKOZÓDJ ÉS NYERJ! 

 

A VASIVÍZ ZRt. a KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 sz. „Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű 

szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában” című projekt keretén belül meghirdeti négyfordulós 

HONLAPON KERESZTÜL ELÉRHETŐ VETÉLKEDŐJÉT, a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási 

területén található általános iskolák diákjai számára. 

VASIVÍZ ZRt. üzemeltetési területe: Vas megye, kivétel a következő települések: Bük, Bő, Gór, 

Chernelháza, Répceszetgyörgy, Simaság, Sajtoskál, Meszlen, Acsád, Vasszilvágy, Szergény, Keléd, Felsőjánosfa. 

 

 

A VETÉLKEDŐ NEM TANULMÁNYI VERSENY, a kérdőívben szereplő kérdésekre adott helyes 

válaszokat szükség szerint az internetről és a VASIVÍZ ZRt. által megadott linkekről ki lehet keresni. 

Nem a lexikális tudás felmérése a cél, hanem az, hogy a diákok keresgéljenek, kutassanak azért, 

hogy minél tájékozottabbá váljanak a lentebb felsorolt témakörökben. 

Tananyag és segédletek, a kérdéssorok előtt az űrlapon. 

 

 

A VETÉLKEDŐ SORÁN KITÖLTENDŐ KÉRDŐÍV TÉMAKÖREI 

 

4-8. osztályos diákok számára: 

1) A víz útja a csapokig  

2) Ásványvíz a csapvízzel szemben  

3) Hogyan vigyázzunk vízkincsünkre 

4) A szennyvíz útja a patakokig.  

Mellékletek egyéni részvétel esetén: 
- Felhívás 
- 1. számú melléklet - Törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozat 
- Kérdéssor egyéni résztvevők részére 

Mellékletek csoportos részvétel esetén: 

- Felhívás 

- 2. számú melléklet – Nyilatkozat 

- 3. számú melléklet – Névsor 

- Kérdéssor csoportos résztvevők részére 
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A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

Kérdőívet csoportosan, akár egy teljes osztály is kitölthet, de egyéni részvételre is van lehetőség. 

- A tesztet kitöltő személy, intézmény tanulói kizárólag VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén 

található általános iskolák diákja lehetnek. 

- Csoportos részvétel feltétele: 

 1 kérdőívet több diák közösen tölt ki és ad be 

A törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát az intézmény vezetője által aláírt és 

lepecsételt Nyilatkozat (2. sz. melléklet) és Névsor (3. sz. mellékletek) beküldése igazolja, 

melyet a vetelkedo.honlap@vasiviz.hu e-mail címre vagy postai úton, illetve személyesen 

a 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19. címre várunk 2022.12.09-éig. Ezek 

hiányában a beküldött kérdőív érvénytelen. 

 

- Egyéni részvétel feltétele:  

 1 diák 1 kérdőívet tölt ki és ad be  

 Kötelező a Törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozat  (1. sz. melléklet) beküldése a  

vetelkedo.honlap@vasiviz.hu e-mail címre vagy személyesen, illetve postai úton 

megküldeni a 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19. címre 2022.12.09-éig. Ennek 

hiányában a beküldött kérdőív érvénytelen. 

 
- A teszten kötelező feltüntetni az alábbi adatok: 

 Csoportos részvétel esetén: Iskola, osztály megnevezése, e-mail cím 

 Egyéni részvétel esetén: Iskola, osztály megnevezése, e-mail cím és a diák neve 

 

Az ONLINE KÉRDŐÍV 2022. NOVEMBER 14 -TŐL – DECEMBER 9-IG 

elérhető a www.vasiviz.hu honlapon. 

 

AZ ÉRVÉNYESEN BEADOTT KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE 

 
- A hibátlanul, érvényesen csoportosan kitöltött és beküldött, kérdőívek közül időrendi 

sorrendben az első 5 csoport (1-5-ig) 1-1 db 25.000 Ft értékű ajándékkártyát vehet át. 

- A hibátlanul, érvényesen csoportosan kitöltött és beküldött, kérdőívek közül a következő 5 
csoport (6-10-ig), 1-1 db 20.000 Ft értékű ajándékutalványt kap. 

- A hibátlanul, érvényesen egyénileg kitöltött és beküldött, kérdőívek közül az első 5 egyéni 
versenyző(1-5-ig), 1-1 db 15.000 Ft értékű ajándékutalványt kap. 

A VASIVÍZ ZRt. az eredményről és a jutalmak átadásáról legkésőbb 2022. december 13-áig 

(kedd) tájékoztatást nyújt az adott iskolák számára a nyertes személyekről és 

osztályokról az általuk megadott e-mail címre.  

Díjátadó: 2022. december 15. (csütörtök) 10:00 
Helyszín: Fedett Uszoda aulája 
9700 Szombathely, Bartók B. Krt. 41. 
  
Kérdés esetén felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken 

kérhet: 

Némethy Mária, Telefon: 30/700-5007  

http://www.vasiviz.hu/
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nemethy.maria@vasiviz.hu 
honlapvetelkedo@vasiviz.hu 

 
Szombathely, 2022. november 14. 

mailto:nemethy.maria@vasiviz.hu

