Tisztelt Intézményvezető!

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV Zrt.), konzorciumi partnerségben a
Magyar Vízmű Szövetséggel és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.-vel sikeres
pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 „Környezetvédelem és
fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában” pályázati
felhívásra, melynek keretében 37 100 475 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázat fő célkitűzése, hogy a lakosságot, azon belül is legfőképpen a 18 év alatti korosztályt:

•

a környezettudatosabb vízfelhasználásra ösztönözze,

•

nagy figyelmet fordítson a csatorna illemtan szabályaira,

•

víztakarékosságra neveljen,

•

továbbá az a szemléletformálás, mely az ivóvízkészlet tudatos és takarékos használatára
figyelmeztet, ezzel fenntarthatóvá teszi az ívóvíz szolgáltatást és egyben védelmezi az
vízkészleteinket.

A pályázat keretein belül három fő projekt az iskoláskorúak körében valósul meg:

•

Rajzpályázat

•

Üzemlátogatás

•

Iskolai vetélkedő

Rajzpályázat
A DPMV szolgáltatási területén elhelyezkedő iskolákban rajzpályázatot hirdetünk, osztályonkénti
csoportbontásban:
•

1. és 2. osztályosok között

•

3. és 4. osztályosok között

•

5. és 6. osztályosok között

•

7. és 8. osztályosok között

A rajz témája: a pályázat fő célkitűzésében leírtak szerint.
A pályaműveket kiskorúak esetében csak akkor tudjuk érvényesnek tekinteni, ha rendelkezik kitöltött
és aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozattal (1.sz. melléklet), ha a jelenléti íven (2.sz.melléklet) szerepel
nevük és aláírásuk (alsósok esetében az osztályfőnök igazolhatja aláírásával a részvételt).
A művek hátoldalára kérjük feltüntetni az osztály elnevezését és a jelenléti ív
sorszámát, az adott tanulónál (pl. 4a12).
Kérnénk, hogy az osztályonként kapott mappába helyezzék bele az
elkészült rajzokat (ajánlott elkészítés módja: színes ceruzával,
famentes papírlapra), a jelenléti ívet és a szülői
hozzájáruló nyilatkozatokat (hatályos jogszabályok
előírják).

Díjazás:
A határidőig (2022.február 28. hétfő) beérkezett rajzokat jogtanácsossal kibővített zsűri team értékeli,
majd kihirdeti az eredményeket. A legszínvonalasabb pályaműveket külön jutalmazzuk.
I.

helyezett díja kategóriánként:

40.000 Ft értékű utalvány

II.

helyezett díja kategóriánként:

20.000 Ft értékű utalvány

III.

helyezett díja kategóriánként:

10.000 Ft értékű utalvány

Üzemlátogatás
A DPMV szolgáltatási területén elhelyezkedő iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára
üzemlátogatásokat szervezünk a településeken kiépített víztermelő, vízkezelő létesítményekben. Az
üzemlátogatás során bemutatjuk a technológát, és „a vízműves életet” mely egyben alkalmas
pályaválasztásra is. Továbbá a pályázat fő célkitűzéseivel megismertetjük a fiatalokat „kézzel fogható
közelségben”. Lehetőség van arra is, hogy iskolai környezetben, osztályonként pályaorientációs előadást
szervezzünk, amennyiben erre igény van. A résztvevő gyerekek és kísérő pedagógusaiktól kérdőívünk
és jelenléti ívünk kitöltését kérjük (3.sz.melléklet), köszönetképp egy tájékoztató füzetet és tollat kapnak
ajándékba. Az üzemlátogatáson való részvételhez szükséges a szülői hozzájáruló nyilatkozat
(1.sz.melléklet) kitöltése.

Iskolai vetélkedő
A DPMV szolgáltatási területén elhelyezkedő iskolákban iskolai vetélkedőt hirdetünk a 7. osztályosok
körében. A kétkörös vetélkedő első fordulója, az iskolai osztályok között, majd második körben a
legtöbb pontszámot elérő nyolc csapat mérkőzik meg egy, a szolgáltatási területen elhelyezkedő
művelődési házban. A részvételhez szükséges a jelenléti ív (4.sz.melléklet) aláírása, és a szülői
hozzájáruló nyilatkozat (1.sz.melléklet) kitöltése. A résztvevők ajándék logózott kerámia bögrét kapnak
ajándékba.
Díjazás:
I.

helyezett díja:

40.000 Ft értékű utalvány

II.

helyezett díja:

20.000 Ft értékű utalvány

III.

helyezett díja:

10.000 Ft értékű utalvány

A pályázattal kapcsolatban a DPMV Zrt. projekt vezetőjétől, Dudás Lajostól kaphatnak felvilágosítást
a 20/2692201 telefonszámon vagy a dudaslajos@dpmv.hu e-mail címen.

Vecsés, 2021.09.15.

1.sz. melléklet

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA
18 év alatti kiskorú adatközléséhez és az adatok kezeléséhez
Alulírott _____________________________________________ (Név, születési hely, idő),
mint törvényes képviselő hozzájárulok, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak):
_____________________________________________________ (Név, születési hely, idő)
_____________________________________________________ (Név, születési hely, idő)
_____________________________________________________ (Név, születési hely, idő)
a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban DPMV Zrt.) által szervezett KEHOP2.1.7-19-2019-00017

projekt

tekintetében,

üzemlátogatáson,

rajzpályázatán,

iskolai

vetélkedőn
•
•
•

aláírhassa(k) a jelenléti ívet,
fénykép(ek), videó(k) készülhessen(ek) róla/róluk,
és azon megadja(k) az alábbi személyes adatai(ka)t: név; lakcím; születési dátum.

A fentebb megadott személyes adataim, illetve a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) személyes
adatainak a DPMV Zrt., mint Adatkezelő általi, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett
és a megadott céllal történő teljes körű kezeléséhez - megfelelő tájékoztatás után, önkéntes
módon – hozzájárulok.
Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásban foglaltakat elfogadom, tudomásul veszem, hogy
az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés hozzájáruláson alapul.
Kelt, 2022. ………………...
Törvényes képviselő neve, aláírása:

_______________________________

A rendezvény szervezője tájékoztatja a szülőket arról, hogy a projekt megvalósítója, a rendezvény megtartásának és a résztvevők számának igazolása érdekében
jelenléti ívet köteles vezetni, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A megadott adatok személyes ada toknak minősülnek, ezért a szervező
kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a törvényes rendelkezések és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint jár el, az adatokat eltérő célra
nem használja fel. Az adatokat csak az adatkezelő munkatársai és a jogszabályban erre feljogosított személyek és hatóságok ismerhetik meg, azokat tovább nem
adhatják. Az adatkezelés időtartama a projekt lezárását követő fenntartási időszak és záró ellenőrzések befejezése. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltak
megismerését lehetővé tesszük, tájékoztatjuk a résztvevőket, kiskorúak esetén törvényes képviselőjüket is, hogy a rendezvényen való részvétel nem kötelező, a
rendezvényen való részvételhez azonban a fenti személyes adatok megadása és a jelenléti ív aláírása szükséges. A fenti nyilatkozat kitöltésével, a rendezvényen
való részvétellel, illetve a jelenléti ív aláírásával a résztvevő, kiskorú esetén törvényes képviselője az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást
megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő, kiskorú esetén nevében törvényes képviselője akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá illetve felügyelete alá tartozó kiskorúra vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez. Az adatkezelő tájékoztatja a törvényes képviselőket, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint –
- tájékoztatást kérhetnek saját, illetve gyermekük személyes adatainak kezeléséről,
- kérhetik a személyes adatok helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását,
- a személyes adatok kezelése ellen – a törvényben meghatározott esetekben – tiltakozhatnak,
- jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak irányadók.

2.sz. melléklet

JELENLÉTI ÍV
Pályázati azonosító száma: 2.1.7-19-2019-00017
Időpont:
Helyszín:
Program neve: Rajzpályázat
Név

Lakcím

Születési dátum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adatkezelő: Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
A rendezvény szervezője tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a projekt megvalósítója,
a rendezvény megtartásának és a résztvevők számának igazolása érdekében jelenléti
ívet vezet, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A részvétellel,
illetve a jelenléti ív aláírásával a résztvevő az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel
kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő
akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendezvény alkalmával kép-, hang - és videó felvétel készülhet.

Aláírás

JELENLÉTI ÍV
Pályázati azonosító száma: 2.1.7-19-2019-00017
Időpont:
Helyszín:
Program neve: Rajzpályázat
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Adatkezelő: Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
A rendezvény szervezője tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a projekt megvalósítója,
a rendezvény megtartásának és a résztvevők számának igazolása érdekében jelenléti
ívet vezet, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A részvétellel,
illetve a jelenléti ív aláírásával a résztvevő az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel
kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő
akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendezvény alkalmával kép-, hang - és videó felvétel készülhet.

3.sz. melléklet

JELENLÉTI ÍV
Pályázati azonosító száma: 2.1.7-19-2019-00017
Időpont:
Helyszín:
Program neve: Üzemlátogatás
Név

Lakcím

Születési dátum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adatkezelő: Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
A rendezvény szervezője tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a projekt megvalósítója,
a rendezvény megtartásának és a résztvevők számának igazolása érdekében jelenléti
ívet vezet, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A részvétellel,
illetve a jelenléti ív aláírásával a résztvevő az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel
kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő
akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendezvény alkalmával kép-, hang - és videó felvétel készülhet.

Aláírás

JELENLÉTI ÍV
Pályázati azonosító száma: 2.1.7-19-2019-00017
Időpont:
Helyszín:
Program neve: Üzemlátogatás
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Adatkezelő: Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
A rendezvény szervezője tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a projekt megvalósítója,
a rendezvény megtartásának és a résztvevők számának igazolása érdekében jelenléti
ívet vezet, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A részvétellel,
illetve a jelenléti ív aláírásával a résztvevő az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel
kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő
akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendezvény alkalmával kép-, hang - és videó felvétel készülhet.

4.sz. melléklet

JELENLÉTI ÍV
Pályázati azonosító száma: 2.1.7-19-2019-00017
Időpont:
Helyszín:
Program neve: Iskolai vetélkedő
Név

Lakcím

Születési dátum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adatkezelő: Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
A rendezvény szervezője tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a projekt megvalósítója,
a rendezvény megtartásának és a résztvevők számának igazolása érdekében jelenléti
ívet vezet, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A részvétellel,
illetve a jelenléti ív aláírásával a résztvevő az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel
kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő
akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendezvény alkalmával kép-, hang - és videó felvétel készülhet.

Aláírás

JELENLÉTI ÍV
Pályázati azonosító száma: 2.1.7-19-2019-00017
Időpont:
Helyszín:
Program neve: Iskolai vetélkedő
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Adatkezelő: Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
A rendezvény szervezője tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a projekt megvalósítója,
a rendezvény megtartásának és a résztvevők számának igazolása érdekében jelenléti
ívet vezet, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A részvétellel,
illetve a jelenléti ív aláírásával a résztvevő az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel
kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő
akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendezvény alkalmával kép-, hang - és videó felvétel készülhet.

