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Részvételi feltételek
1. Pályázat szervezője:
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. (8500 Pápa, Jókai M. u. 46., cg: 19-10-500227) Természet
Háza Látogatóközpont (továbbiakban Szervező).
2. Pályázat célja, témaköre:
A rajzpályázat célja, hogy 3 -11 éves gyermekek megmutassák saját alkotásaikon keresztül az
erdőben található növény- és állatvilág szépségeit.
3. A Pályázaton résztvevő személyek:
A Pályázaton részt vehet minden 3-11 éves gyermek, kivéve a Szervező, illetve a Pályázat
szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek közeli
hozzátartozóit.
4. Pályázat leírása és menete:
A pályázók legfeljebb 3 db, saját maguk által - bármilyen technikával - készített rajzzal
nevezhetnek, melyeknek teljes felhasználási jogával rendelkeznek. A pályázaton való részvétel
feltétele, hogy jelen felhívás mellékletét képező, kitöltött és pályázó törvényes képviselője aláírt
jelentkezési lap csatolása a beküldött pályaművekhez. A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs
nevezési díj, regisztrációs díj.
A rajzokat, a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot is mellékelve, 2017. 04. 25. és 2017. 05. 20. között
lehet beküldeni, vagy személyesen leadni a Bakonyerdő Zrt. Természet Háza Látogatóközpontjába
(8315 Gyenesdiás, Dornyay u. 4.).
Az alkotásokon, valamint a jelentkezési lapon a következő adatok kerüljenek feltüntetésre: név,
életkor valamint a jelentkezési lapon kérjük, hogy a könnyebb, és gyors elérhetőség érdekében e-mail
címet, telefonszámot szíveskedjenek megadni.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és
pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő pályázatokat kizárja a pályázatból külön értesítés
nélkül.
A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért a Szervező
nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő
pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást
követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
5. Pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Szervező gazdasági társaság keretein belül létrehozott zsűri bírálja el
és korcsoportonként 1-3. helyezett valamint különdíjas kerül kiválasztásra.
6. Nyeremények:
A Szervező a Pályázat nyerteseit értesíti 2017. 05. 23. 16.00 óráig a nyereményről és annak
átvételének menetéről. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem
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válthatóak. A nyeremények 2017. 05. 27-én vehetők át a beérkezett pályázatokból összeállított
kiállítás megnyitóján.
7-11 éves korcsoport nyerteseinek nyereményei:
I. helyezett: 25.000,- Ft értékű vásárlási utalvány,
II. helyezett: 15.000,- Ft értékű vásárlási utalvány,
III. helyezett: 10.000,- Ft értékű vásárlási utalvány.
3- 6 éves korcsoport nyerteseinek nyereményei:
I.

helyezett: 15.000,- Ft értékű vásárlási utalvány,

II.

helyezett: 10.000,- Ft értékű vásárlási utalvány,

III. helyezett: 5.000,- Ft értékű vásárlási utalvány.
7 . Egyéb
A pályázó 2017. 05. 20-áig bármikor visszavonhatja részvételét, egy a lenti e-mail címre küldött
levéllel.
A pályázat szervezője fenntartja a jogot, hogy a jelentkezési határidő lejártáig módosítsa a
pályázat feltételeit, ill. a lebonyolítás menetét, határidejét, amelyről tájékoztatást jelen pályázati
felhívás közlésével megegyező helyen és módon tesz közzé.
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