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Tisztelt Intézményvezető! 

Korunk egyik legégetőbb kihívása kétségtelenül a globális klímaváltozás, mely életünk 

számos területére van befolyással. A várható káros hatások megelőzése és enyhítése 

érdekében minden lehetőséget szükséges megragadni fogyasztásunk és kibocsátásunk 

csökkentése érdekében. Már a legfiatalabb generációk tagjaiban is fontos tudatosítani, hogy 

mindennapi döntéseink és tevékenységeink nagyban befolyásolják bolygónk élhetőségét. 

Kutatások támasztják alá a tényt, hogy gyermekként könnyebb elsajátítani a tudatos 

fogyasztói életmódot, melyhez nekünk, felnőtteknek kell utat mutatnunk. 

A klímavédelemhez szorosan kötődő szemléletformáló Klíma Kupa segít abban, hogy az 

óvodák és iskolák a felfedezés színterévé válhassanak. A játékos vetélkedő közben 

szórakozva tanulhatunk a klímaváltozás komoly és összetett kérdéseiről – gyermekek, 

szülők, oktatók egyaránt. A Klíma Kupán résztvevők Zugló természeti értékeit is jobban 

megismerhetik, ezen helyi példák által a klímavédelem is kézzel foghatóbb közelségbe kerül 

a gyermekekhez. Jelen beharangozó tartalmazza a versennyel kapcsolatos legfőbb előzetes 

tudnivalókat.  

Szeretettel várjuk előzetes regisztrációját, csatlakozzon az Ön intézménye is egy élményteli 

szemléletformáló klímavédelmi vetélkedőhöz! 

Sok sikert kívánok minden kedves résztvevőnek:  

 Szabó Rebeka 

 Zugló társadalompolitikáért és környezetvédelemért 

 felelős alpolgármestere 

A Klíma Kupáról 

A Klíma Kupa legfőbb célja, hogy a résztvevők játékos, kreatív módon ismerjék meg a 

klímaváltozás hatásait, a minket körülvevő környezet megóvásának fontosságát, illetve az 

egyén és közösség eszközeit ökológiai lábnyomunk csökkentésére. 

A versenyben résztvevő óvodák és iskolák korosztályokra szabott kihívásokat, játékos 

feladatokat oldanak meg. Ezen kihívásokat az intézmények, oktatók maguk választják ki a 

kiíró által készített feladatgyűjteményből, mely hasznos útmutatást ad az egyes feladatok 

megvalósításához is. A feladatokkal meghatározott pontszámokat lehet gyűjteni. A legtöbb 

pontot gyűjtő intézményeket értékes, izgalmas és hasznos, a klímavédelemhez köthető 

nyereményekkel díjazzuk. Ezen felül az összes résztvevő intézmény elismerő oklevéllel és 

Klíma Kupa iskolai kiadvánnyal gazdagodik, melynek segítségével a későbbiekben is 

rendezhetnek klímabarát eseményeket. 

A kihívások több kategóriában kerülnek kihirdetésre annak függvényében, hogy az adott 

feladatot a gyermekek önállóan, csapatban, esetleg szüleikkel, barátaikkal összefogva oldják 

meg, sőt, helyi civil szervezetek, intézmények bevonására is lehetőséget biztosítunk. 
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Távoktatásra való átállás esetén a helyzethez alkalmazkodva otthoni környezetben 

végezhető feladatokat kapnak a résztvevők, így biztosítva a megvalósítás biztonságát. 

Ha kíváncsi arra, hogy miként valósult meg a Klíma Kupa a 18. kerületben, akkor a díjátadó 

rendezvényről készült írásból képet kaphat a gyerekek lelkesedéséről és a program sikeréről. 

https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/19294-lezarult-a-klima-kupa  

Részvétel és előzetes menetrend 

2021. JÚNIUS 8. – JÚNIUS 30.  

Előzetes jelentkezési igények felmérése  

A Klíma Kupán a XIV. kerületi óvodák és iskolák vehetnek részt. A részvétel első lépése a 

jelen felhívás alapján történő előzetes regisztráció. Ennek célja az igények felmérése és a 

szervezés segítése (az előjelentkezés nem jár elköteleződéssel). 

Előzetes regisztráció módja: Az alábbi linken található űrlap kitöltésével 2021. június 30. 

éjfélig: https://bit.ly/3v1Z4hg  

 

2021. AUGUSZTUS 23. – SZEPTEMBER 17. 

Jelentkezés  

Az előzetes regisztrációt követően az intézményeknek a jelentkezés előtt elküldjük a 

kihívásokat is tartalmazó segédanyagot. A kihívások alapján az intézmények egy egyszerű 

formanyomtatvány kitöltésével jelentkeznek a versenyre, mellyel jelzik a kiírónak, hogy 

előreláthatóan mely feladatokat tervezik megvalósítani. Ettől természetesen a későbbiekben 

el lehet térni. 

 

2021. SZEPTEMBER 22. – NOVEMBER 17.  

Versenyidőszak  

A vetélkedő kezdetét az Autómentes Világnaphoz igazítottuk. A versenyidőszakban az 

intézmények a tervezett feladatokat saját ütemezésüknek megfelelően megvalósítják és a 

versenyfeladatok leírásaiban található módon dokumentálják. 

 

2021. NOVEMBER 20. – DECEMBER 10. között 

Pontszámítás, zsűrizés, eredményhirdetés, díjátadó 

A Klíma Kupát követően kiállítást is szervezünk, ahol büszkén mutatjuk be a gyermekek 

alkotásait, ezzel inspirálva és megörvendeztetve az érdeklődőket.  

https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/19294-lezarult-a-klima-kupa
https://bit.ly/3v1Z4hg
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Szervezők  

A Klíma Kupát Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, az ABUD Mérnökiroda 

Kft. és a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete szervezi a Széchenyi 2020 Környezeti 

és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEHOP-

1.2.1-18-2018-000333 azonosítószámú “Közösen a Zuglói Klímastratégia kialakításáért” 

című pályázat keretein belül. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam 

társfinanszírozásával valósul meg. 

A projektről további információkat a https://www.zugloklimastrategia.hu/ oldalon találhat.  

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 

 

Kapcsolat  

CSIKAI MÁRIA 

Projekt menedzser 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata - Pályázati Osztály 

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Email:  klimastrategia@zuglo.hu  
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