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„Barátom a fa” gyermek rajzpályázat 

 

SZABÁLYZAT 

 

 

Előszó 

A Madarak és Fák Napjára emlékezve a Woodwork Hungary Kft. rajzpályázatot ír ki, melyen 

óvodás korú gyermekek rajzaival az óvodák nevezhetnek.  

 

A pályázatra beérkező alkotások részt vesznek a zsűri szemléjén és emellett automatikusan 

részt vesznek a közönségszavazáson is, amelyet a Woodwork Hungary Kft. hivatalos FB 

oldalán indít el. 

Így minden óvodának dupla esélye van nyerni, illetve a szülői közösségek is segíthetik az 

óvodát egy új kerti játék megnyerésében. 

 

 

1. ALAPFOGALMAK 

Jelen Pályázatszabályzat szabályozza a Woodwork Hungary Kft. (Székhely: 2310 

Szigetszentmiklós, Gyári út 4., adószám: 14958810-2-13, a továbbiakban: a „Lebonyolító”) 

által meghirdetett, „Barátom a fa”gyermek rajzpályázat (továbbiakban: “Pályázat”) menetét. 

A szabályzat kiterjed minden, a Pályázaton részt vevő intézményre (továbbiakban: 

“Pályázó”), valamint mindazokra, akik a Pályázat kapcsán bármilyen igénnyel lépnek fel. 

 

2. A PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel automatikusan elfogadják jelen Pályázatszabályzat 

feltételeit. A Pályázaton kizárólag óvodák vehetnek részt. 

 

A Nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható. 

 

A Pályázaton kizárólag szigethalmi és szigetszentmiklósi óvodák vehetnek részt az óvodás 

csoportok által, a megadott témában elkészített pályaművekkel. Csak azok a pályaművek 

kerülnek elbírálásra, melyeket a Pályázók a szabályzatnak megfelelően nyújtottak be, és a 

feltételeknek megfelelően készítettek el. 

 

Feltételek: 

- alkotás mérete: legalább A1 

- technika: tetszőleges 

- az alkotásokról készült fényképeket az iroda@ronkfavilag.hu címre várjuk a megadott 

nevezési időpontig (1 pályázatról 1 képet várunk, a tárgymezőben kérjük feltüntetni a 

pályázat címét és a Pályázó óvoda nevét és a készítő óvodai csoport megjelölését, pl.: 

Barátom a fa – Napraforgó Óvoda, Katica csoport  
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- egy óvoda akár több pályaművet is beküldhet a következők szerint: egy óvodai 

csoport legfeljebb 2 pályaművet küldhet be, ha azok lényegesen eltérnek egymástól 

és különböző nézőpontból mutatják be a gyerekek kötődését a fákhoz 

 

Egyéb fontos információk: 

- A beküldött pályaművekhez kérjük megadni a pályamű címét, a Pályázó óvoda nevét, 

címét, a pályaművet készítők gyerekek csoportjának nevét, a gyermekek nevét, az 

óvoda pedagógus nevét, az intézményi kapcsolattartó nevét, telefonszámát és e-mail 

címét 

- Minden pályaműről készült képet megosztunk a Woodwork Hungary Kft. hivatalos FB 

oldalán egy létrehozott albumban, így részt vesznek a közönségszavazáson. 

- Kérjük, hogy egy esetleges kiállítás szervezése esetén az eredeti alkotások álljanak 

rendelkezésre, illetve igény szerint személyesen is megnézhesse őket a zsűri. 

 

A „Barátom a fa” Pályázaton az a Pályázó vehet részt, aki legkésőbb a Pályázat beküldési 

határidőig megküldi a pályázati anyagokon kívül az Intézményi Jelentkezési Lapját is, amit a 

Woodwork Kft. nevében eljáró szakember email-ben juttatott el a korábban egyeztetett 

intézményi email címre. 

  

2.1 A pályázaton mindenki részt vesz, aki a kitöltött jelentkezési lapot és a pályaműveket 

2017. június 16., 24.00 óráig megküldi az iroda@ronkfavilag.hu címre. 

 

2.2 A Pályázók a megküldött jelentkezési lap útján kerülnek azonosításra, így annak esetleges 

változásaiból eredő, a Lebonyolító érdekkörén kívül eső problémákért a Lebonyolítót 

semmilyen felelősség nem terheli. 

 

2.3 Azok a Pályázók, akik a Pályázatszabályzatban leírt alaki előírásoknak nem felelnek meg, a 

Pályázatból automatikusan kizárásra kerülnek. 

 

2.4 A Pályázatból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, 

akik a Pályázat szellemével ellentétesen, nem létező vagy megtévesztő adatokkal vesznek 

részt. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők 

kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Pályázattal összefüggésben a 

Lebonyolítónak okoztak. 

 

3. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA 

A pályázni a meghirdetéstől 2017. június 16. 24.00 óráig lehet, a szabályzatban megadott 

feltételekkel. 
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4. A PÁLYÁZAT MENETE, ZSŰRIZÉS, SZAVAZÁS 

A „Barátom a fa” Pályázaton megnyerhető Nyeremény, ami a zsűri pontszámai alapján kerül 

átadásra: 1 db egyedi, fából, kézzel készített tetszőleges színre pácolt négyszemélyes 

mérleghinta, amit a Lebonyolító szakszerűen telepítve ad át az óvodának. 

 

A „Barátom a fa” Pályázaton megnyerhető Nyeremény, ami a FB-on indított közönség 

szavazás alapján kerül átadásra: 1 db, tetszőleges színre pácolt mókuskerék, amit a 

Lebonyolító szakszerűen telepítve ad át az óvodának. 

 

4.1 A Pályázó feladata, hogy a beküldési határidőig az elkészített pályaműveket, és az 

intézményi jelentkezési lapot a megadott beküldési határidőig megküldje az 

iroda@ronkfavilag.hu email címre, ahonnan visszaigazolást kap a beküldésről.  

 

ZSŰRIZÉS 

Lebonyolító felkérésére a szigetszentmiklósi Alapfokú Művészeti Iskola rajztanárai szakmai 

szempontok alapján előszűrést végeznek a határidőig beküldött pályaműveken (anélkül, 

hogy tudomásuk lenne a Pályázó adatairól) és a 3 tagú zsűri értékelésére 5 pályaművet 

kiválasztanak. A 3 tagú zsűri pontozza a pályaműveket, az 5 pályaműből a legmagasabb 

pontszámot kapó nyeri meg a mérleghintát.  

 

A zsűri tagjai: 

- Fáki László, Szigethalom polgármestere 

- Szabó József, Szigetszentmiklós polgármestere 

- Lakatosné Sárkány Júlia, szigetszentmiklósi alapfokú művészeti iskola vezetője 

 

SZAVAZÁS A FACEBOOK-ON 

A Lebonyolító a beérkezett összes pályaművet feltölti a hivatalos FB oldalára, egy erre célra 

létrehozott albumba. 

A szavazás menete: 

- a szavazást a beküldési határidőt követő napon nyitjuk meg 

- szavazáson mindenki részt vehet, aki FB profillal rendelkezik 

- mindenki egyszer szavazhat úgy, lájkolja a FB oldalt és az albumba feltöltött neki 

legjobban tetsző képre is ad egy lájkot 

- a szavazást 2017. június 29-én, 24.00 órakor zárjuk le, a szavazatokat június 30-án 

összesítjük 

 

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA 

5.1 A Lebonyolító az eredményeket (zsűri által kiválasztott pályázó neve, közönség 

szavazáson győztes pályázó neve) 2017. június 30-án 24.00 óráig kihirdeti honlapján és FB 

oldalán 
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5.2 A Lebonyolító a nyertes Pályázót az eredmény kézhezvételétől számítva 5 (öt) 

munkanapon belül értesíti a jelentkezési lapon megadott kapcsolat felvételi lehetőségek 

egyikén (e-mail cím vagy telefonszám) keresztül (”Értesítés”), valamint a Woodwork Hungary 

Kft. hivatalos Facebook oldalán megjelenített posztban és a ronkfavilag.hu oldalon közölt 

hírként. 

 

A nyertes Pályázó köteles az Értesítés kézhezvételét követő 4 (négy) munkanapon belül 

visszaigazolni az Értesítést a Nyeremény átadásának egyeztetése céljából. Amennyiben a 

nyertes Pályázó az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, 

úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Lebonyolító jogosult a második 

legmagasabb pontszámot elért Pályázót (tartaléknyertest) értesíteni, a Nyereményt részére 

átadni. A második legmagasabb pontszámot elért Pályázó (tartaléknyertes) Értesítésére és az 

Értesítés visszaigazolására a jelen pontban a nyertes Pályázó vonatkozásában írtak irányadók 

azzal, hogy amennyiben az Értesítést a tartaléknyertes sem igazolja vissza, úgy az adott 

Nyeremény nem kerül átadásra. 

 

5.3 A nyertes (tartaléknyertes) Pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a 

Nyeremény átadására, felhasználására az 5.1 pontban írtak szerint sor kerüljön. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben 

való átadása/felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Lebonyolító terhére nem 

róható fel. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A 

Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes (tartaléknyertes) a Nyereményért 

nem jelentkezik, vagy nem használja fel, a tartaléknyertest értesítse, illetve amennyiben a 

tartaléknyertes sem jelentkezik, úgy a Nyeremény ne kerüljön átadásra. 

 

5.4  A Lebonyolító kizárja a Pályázatból azt a Pályázót, aki részére a Nyereményt azért nem 

lehet átadni vagy kézbesíteni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes 

adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázó egyéb okból nem felel meg a 

jelen Pályázatszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából 

eredően a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

 

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

6.1 A Pályázó által előidézett hiányosságért/hibáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem 

valós adat feltüntetése, a Nyeremény átadásának elmaradása vagy késedelme, stb.), ill. a 

Nyeremény felhasználása során keletkezett károkért a Lebonyolító semmilyen felelősséget 

nem vállal. 

 

6.2 A Lebonyolító a Nyeremény igénybe vétele során, vagy azzal összefüggésben 

bekövetkezett megbetegedésekért vagy balesetekért, egyéb károkért, kellemetlenségekért 
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felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a 

továbbiakban a Lebonyolítótól nem követelheti. 

 

6.3 Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Pályázatszabályzatot indokolt esetben bármikor 

megváltoztassa. 

 

6.4 A Lebonyolító a Pályázat során gyűjtött adatokat bizalmasan kezeli, azt kizárólag a 

pályázat lebonyolításával megbízott Freund-Hernády Zita ev-nak adja át kapcsolattartást 

céljából. 

 

 

Budapest, 2017. május 19. 

 

 

 

Potocnik Zoltán sk. 

tulajdonos 

Woodwork Hungary Kft. 

 


