
LEGSZEBB KONYHAKERTEK OMÉK 2017

11

Légy kreatív az OMÉK-on!
KREATÍV ISKOLAKERTEK – VIDEÓPÁLYÁZAT
AZ ISKOLAKERTEKÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AGRÁRMARKETING CENTRUM (AMC) KÖZ-
REMŰKÖDÉSÉVEL PÁLYÁZATOT HIRDETETT A KERTET MŰKÖDTETŐ ISKOLAI KÖ-
ZÖSSÉGEK RÉSZÉRE. A PÁLYÁZAT LEHETŐVÉ TESZI, HOGY AZ ISKOLAKERTEKRŐL 
- AZOK GONDOZÓI ÁLTAL - KÉSZÍTETT KREATÍV, SZÓRAKOZTATÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ 
KISFILMEK SEGÍTSÉGÉVEL A NAGYKÖZÖNSÉG IS MEGISMERKEDHESSEN A LEGK-
REATÍVABB ISKOLAKERTEKKEL ÉS AZ AZOKAT MŰKÖDTETŐ KÖZÖSSÉGEKKEL. AZ 
ALAPÍTVÁNY ÁLTAL SZAKMAI SZEMPONTOK ALAPJÁN KIVÁLASZTOTT LEGJOBB 10 
PÁLYAMŰ VÉGSŐ SORRENDJÉRŐL KÖZÖNSÉGSZAVAZÁSSAL AZ OMÉK LÁTOGATÓ 
KÖZÖNSÉGE DÖNT MAJD 2017. SZEPTEMBER 20-24 KÖZÖTT.

A lehetőségek az iskolakertben szuny-
nyadnak. Hogy mi hozható ki belőlük, 

az gyermekeink kreativitásán, ötletgaz-
dagságán, innovatív hozzáállásán és az 
iskolában őket nevelő pedagógusokon is 
múlik.  Az iskolakertekben rejlő lehetőségek 
feltárását, megmutatását célzó pályázati 
felhívásra olyan közösségek jelentkezését 
várják, amelyek a gyermekek aktív bevoná-
sával saját területen, vagy külső helyszínen 
iskolai kertet művelnek és pályázóként az 
Iskolakert-hálózatnak tagjai. 

A pályaműveket elsőként az Iskolaker-
tekért Alapítvány szakértői bírálják el. A 
legjobb 10 pályamű szeptember 10-től 
megtekinthető lesz az AMC honlapján és 
facebook oldalán, az OMÉK honlapján és 
facebook oldalán, valamint az Iskolaker-
tekért Alapítvány honlapján és facebook 
oldalán. A filmeket mindhárom oldalon 
like-olni lehet.

Az alapítvány által szakmai szempon-
tok alapján kiválasztott, továbbjutó pá-
lyaművek az OMÉK-on, szeptember 21-24 
között az AMC stand kivetítőjén is megje-
lennek. A pályaművek végső sorrendje az 
OMÉK-on közönségszavazással dől el. Az 
első három helyezett díjazásban részesül.

A közösségek számára már meghir-
detett pályázat benyújtásának határide-
je: 2017. augusztus 15. A pályázat 
benyújtásának módja: elektronikusan az 
iskolakert.halozat@gmail.com címre. 

A továbbjutó 10 kisfilm kiválasztásának 
határideje: 2017 augusztus 31. A nyer-
tes iskolák nevének megjelentetése a www.
iskolakertekert.hu oldalon történik, va-
lamint a döntésről a kapcsolattartó szemé-
lyek elektronikusan is értesítést kapnak. 

A pályázat benyújtásával kapcsolatos 
kérdéseket az iskolakert.halozat@gmail.com 
címre várják. Az Iskolakert-hálózathoz való 
csatlakozás módja itt olvasható: 
www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/
csatlakozas

A részletes pályázati felhívás az 
AMC honlapján http://www.amc.hu/
belpiaci-hirek/kreativ-iskolakertek-videopa-
lyazat-az-omekon-/324/ és az Alapítvány 
honlapján http://www.iskolakertekert.hu/ 
egyaránt megtalálható.


