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Stockholmi Ifjúsági Víz Díj – 2017
Tájékoztató és szponzori felhívás
Az 1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz Díj (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) a legismertebb
nemzetközi ifjúsági díj a vízügy területén. Ez a különleges, magas színvonalú verseny a svéd fővárosban
évente megrendezett Víz Világhéten zajlik, egy nemzetközi szaktekintélyekből álló bíráló bizottság
közreműködésével. A verseny védnöke Viktória, a svéd koronahercegnő, aki találkozik a döntő
résztvevőivel és személyesen adja át a győztesnek járó díjat, mely 15.000 dollár és egy kristályszobor. A
második legjobb pályamű készítője egy ún. Diploma of Excellence kitüntetést és 3000 dollár pénzjutalmat
kap.
A stockholmi döntőben, mely angol nyelven zajlik, az egyes országok versenyének első helyezettje
indulhat. Világszerte minden évben több ezer, 15-20 év közötti, középiskolás fiatal vesz részt a
selejtezőkön. Az esemény egyúttal kiváló eszköze a víz-, illetve a környezet védelmére, a
környezettudatosságra irányuló figyelem felkeltésének. A Víz Világhét és a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj
szervezője a Stockholm International Water Institute.
A hazai versenyt a GWP Magyarország Alapítvány szervezi, számos partnerszervezet segítségével és
támogatásával. További részletek a verseny honlapján érhetők el: http://www.ifivizdij.hu.
A 2017. évi verseny előkészítése megkezdődött. A színvonalas megrendezés érdekében olyan
szponzorokat keresünk, akik számára fontos az élet minőségének javulása, a víz, mint a 21. század
stratégiai készletének megóvása. A szponzoroknak megjelenési lehetőségük van a versennyel
kapcsolatos kiadványokon, a honlapon, stb., mellyel demonstrálhatják társadalmi szerepvállalásukat a
környezetvédelem ügyében. Így említést kapnak mind a stockholmi döntő, mind a hazai verseny
összefoglaló kiadványában. A szponzorok saját külső és belső vállalati kommunikációjukban is
megjeleníthetik a tényt, hogy támogatják a versenyt. Számukat a megjelenés hatásossága és a más
országokban kialakult gyakorlat alapján limitálni szeretnénk, így egy-egy támogatótól minimálisan 0,5-1,0
millió Ft-ra számítunk.
További információért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a gwpmo@gwpmo.hu címen.

Budapest, 2016. december
dr. Gayer József
kuratóriumi elnök

1119 Budapest, Etele út 59/61.
Tel/Fax: 371 1333, E-mail: gwpmo@gwpmo.hu , http://www.gwpmo.hu

