
„Biztonságban az iskoláig” 

megyei versíró pályázat 

 

 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmeglőzési Bizottsága 

(továbbiakban CSCSMRFK-MBB) a balesetek további csökkentése és a gyermekbalesetek 

megelőzése céljából versíró pályázatot hirdet közlekedésbiztonsági témakörben általános iskola 

felső tagozatos tanulói részére. A verseknek a biztonságos, szabályos közlekedést kell 

bemutatni.  

 

 

Pályázati feltételek:  

 

 

- A versenyen az 5. - 8. osztályos általános iskolás korosztály vehet részt, beleértve a más 

iskolatípus ezen korú növendékeit is.  

- A "Biztonságban az iskoláig” a pályázat címe, és nem a vers kötelező címe!  

- Természetesen választható, de az elbírálásnál szempont, hogy a cím és a tartalom 

összhangban legyen. 

- Minden pályázó egy művel (verssel) pályázhat.  

- Minden pályaműnek csak egy – önálló - szerzője lehet! 

- A pályaművek nyelve: magyar.  

- A pályamű formátumai a következő: Microsoft Word Times New Roman betűtípus, 12-es 

betűnagyság, szimpla sorköz, 2 cm-es margók.  

- A maximális terjedelem: 5 versszak. 

- A helyesírási hibákért pontlevonás jár!  

- PDF formátumot nem fogadunk el és a dokumentumok nem tartalmazhatnak rajzokat, 

fotókat!  

- A kiírásnak nem megfelelő pályaműveket kizárjuk a versenyből!  

- Nem értékeljük továbbá az egyértelműen felnőtt segítséggel készült írásokat! 

 

 

Verspályázat „plusz” 

 

 

- Különdíjban részesül az a pályázó, aki a versét videóra felmondja (és vállalja, hogy a 

balesetmegelőzés közösségi média felületén közzétegyük) és ott a legtöbb „ Like”-ot kapja.  

- Szintén különdíjjal jutalmazunk azon pályaművek legjobbját, amelyet megzenésítve 

küldenek be és a CSCSMRFK-MBB facebook oldalán a legtöbb „Like”-ot gyűjti be. 

A hang-, illetve képfájlokat, amennyiben az 10 Megabájtnál nagyobb, CD, vagy DVD 

formátumban kell beküldeni, vagy a feltöltés (felhő) linkjét e-mailben az írott verssel együtt 

küldjék be.  

 

A videóra rögzítés, illetve a megzenésítés nem feltétele az alap verspályázaton való 

részvételnek.  

 

A versek beküldésének határideje: 2021. április 30.  

A különdíjhoz szükséges „Like-gyűjtés” határide: 2021. május 31.  

 



Az írott verset és az esetleges linket a kozlo.csongradmrfk@csongrad.police.hu címre kérjük 

beküldeni, feltüntetve a szerző nevét, iskolai osztályának jelölését, iskola nevét, címét, valamint 

kérjük még a kitöltött – mellékelt – hozzájáruló nyilatkozatot is a vers közösségi médiában való 

megjelenéséhez.  

A CD-t, DVD-t a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, Rendészeti 

Igazgatóság, Közlekedésrendészeti Osztály, MBB 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 26. címre 

küldjék a versenyzők. 

 

A legsikeresebb pályaművekből elektronikus verseskötetet készítünk, melyet a 

balesetmegelőzés megyei és országos elektronikus felületein közzéteszünk.  

 

A verseny díjazása:  

 

I. hely 40.000 Ft-os ajándékutalvány + balesetmegelőzési láthatósági ajándékcsomag 

II. hely 30.000 Ft-os ajándékutalvány + balesetmegelőzési láthatósági ajándékcsomag 

III. hely 20.000 Ft-os ajándékutalvány + balesetmegelőzési láthatósági ajándékcsomag 

Különdíj: 20-20.000 Ft-os ajándékutalvány 

 

A beérkezett pályaművek elbírálása: a beérkezett verseket egy négy főből álló bizottság fogja 

elbírálni, amelynek tagjai a CSCSMRFK-MBB munkatársai, valamint egy fő külsős szakértő.  

 

Eredményhirdetés: a 2020/2021-es tanév végén.  

 

A díjazottakat írásban fogjuk értesíteni az eredményhirdetés pontos helyszínéről és 

időpontjáról.  

 

Sikeres pályázatot kívánunk! 
 

Üdvözlettel: 
 

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága 

+36-562 400/15-32, 14 70, 16 52 

kozlo.csongradmrfk@csongrad.police.hu  

 

 

 

 
„… hogy mindenki hazaérjen!” 
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