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1. A verseny elnevezése 

„Mutasd be – mitől vagytok fenntarthatók” verseny, a továbbiakban: verseny.  

 

2. A verseny szervezője 

2.1. A játék szervezője a BPR Consult Kft (Katica Tanya Élményközpont üzemeltetője),            
(székhelye: 7477 Patca, Fő utca 28., cégjegyzékszáma: Cg 14-09-302574, adószáma:          
11481902-2-14), a továbbiakban: Szervező. 

2.2. A játék lebonyolításában Szervező megbízásából a játékhoz szükséges informatikai és           
egyéb háttér munkálatokban részt vesz az White Elephant Digital Kft. (székhelye: 1093,            
Budapest, Lónyay utca 13/b. 3. em. 26., cégjegyzékszáma: 01-09-335115, adószáma:          
26613152-2-43), a a továbbiakban: Megbízott. 

 

3. A versenyben résztvevők körének meghatározása 

3.1. A versenyben ––általános és középiskolák, gimnáziumok osztályai vagy csoportjai          
(továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt. 

3.2. A versenyre nevezni lehet osztállyal, de csapatként is, nincs korlátozás a csapatlétszámra             
vonatkozóan. A Szervező nem indít külön kategóriát a csapat létszáma alapján.  

3.2. Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való          
részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére,         
valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes          
képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Pályázó esetében a         
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen          
Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Pályázó törvényes         
képviselője vagy gondnoka jogosult.  

3.3. A játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 
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4. A játékban való részvétel, pályázat 

4.1. A játékban kizárólag azon Pályázók vehetnek részt, akik a nevezés időtartama alatt             
elküldik a kitöltött jelentkezési lapot és a pályázati anyagot az palyazat@katicatanya.hu           
e-mail címre.  

4.1.2. Regisztráció: A versenyt megelőzően e-mailben zajlik. Regisztráció elfogadásához a          
pályázó köteles megadni a nevét, címét, e-mail címét, valamint telefonszámát és Iskolájának            
nevét és címét. A Szervező ezen adatokat felhasználva tartja a kapcsolatot a pályázókkal, és              
küldi meg a nyereményt a nyerteseknek.  

A regisztrációhoz szükséges regisztrációs lapot itt tudja letölteni.  

Az elkészült pályázati anyagot egy fájlmegosztó alkalmazáson keresztül, a link elküldésével           
tegye elérhetővé a számunkra. A linket kérjük a regisztrációs lapon és az e-mail             
szövegében is ossza meg velünk.  

4.1.3. A pályázónak a jelentkezési határidőig van lehetősége pályázni, amelyre 2019. április            
10. éjféltől, 2019. május 31. 17:00-ig van lehetőség.  

4.1.4. A versenyen a jelentkezési lapot is kitöltő érvényesen regisztráló Pályázó vehet            
részt.  

4.2. Egy iskolából több osztály, csoport is pályázhat különböző pályázati anyaggal, amely            
akár ugyanazt a fenntartható, környezettudatos, zöld, öko stb. tevékenységet is bemutathatja.  

4.3. A versenyre általános- és középiskolák, gimnáziumok osztályai, csoportjai egyaránt          
jelentkezhetnek az ország egész területéről.  

 

5. A pályázat menete 

5.1. Minden érvényesen regisztráló pályázó részt vesz a versenyen, amely          
palyazat@katicatanya.hu e-mail címre érkezik a jelentkezési határidőn belül.  

5.2. A pályázati anyag tartalma: A pályázóknak kreatív mozgóképi formában kell           
bemutatni, hogy iskolájukban, osztályukban milyen gyakorlatot folytatnak a fenntartható         
működésre. A szelektív hulladékgyűjtéstől, a saját kertgondozáson át, egészen a napelemes           
működésig bármilyen környezettudatos, zöld, öko kezdeményezés részt vehet a pályázatban.          
A pályázati anyagban a környezettudatos, zöld, fenntartható, öko működést kell bemutatni.  

5.3. A verseny célja: A pályázat célja, hogy előtérbe kerüljön a fenntartható működés, amely              
a Katica Tanya alapértéke és legfontosabb célkitűzése. Célunk, hogy a pályázó anyagok  
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publikálásával minél több iskolát, családot, szervezetet bírjunk rá a fenntartható működésre,           
ezért a legjobbnak ítélt pályaműveket a saját közösségi csatornákon is be fogjuk mutatni. 

5.4. A verseny során egy 3 tagú zsűri fogja értékelni a beérkező pályaműveket és ők döntik el,                 
hogy mely pályázók nyerik el az első három díjat. A pályázatok értékelése során figyelembe              
veszik a bemutatandó fenntartható tevékenységet és a pályázati anyag megvalósításának          
módját.  

5.5. Pályázni bármilyen mozgóképes anyaggal (film, animáció, prezi, ppt stb.) lehet. A            
pályázati anyag hossza nem haladhatja meg a 180 másodpercet.  

 

6. A nyertes pályázatok, a nyeremények és azok átvétele 

6.1. A zsűri által legjobbnak ítélt pályázó kap nyereményt.  

6.2. Első helyezett: Osztálykirándulás 30 diák és 2 kísérő számára, a Katica Tanyával előre              
egyeztetett időpontban, mely az őszi szünet kivételével bármikor lehet 2019. szeptember és            
2020. március között. Két napos belépőjegy + mindenkinek 1 különdíjas attrakció           
(falmászás vagy drótkötélpálya használat – korosztálytól függően) a Katica Tanya          
Élményközpontban, egy éjszaka szállással (turistaház kategóriájú közösségi szálláshelyen) és         
4 étkezéssel (érkezés napján ebéd és vacsora vagy tábortűz és szalonnasütési lehetőség,            
másnap reggeli + ebéd). A nyeremény értéke 350.000 Ft, amely készpénzre nem váltható,             
tartalmazza a szállás, a belépőjegy, programok és az étkezések árát. Nem tartalmazza az IFA-t              
(100 Ft/fő/éj 18 év felettieknek) és az utazási költségeket. 

6.3. Második helyezett: Egy napos belépőjegy 30 diák és két kísérő részére a Katica Tanyára,               
melynek értéke 60.000 Ft-nak felel meg. Így egy egész napos kirándulást tölthettek el Patcán.  

6.4. Harmadik helyezett: 30.000 Ft hozzájárulás a patcai szállás vagy a belépőjegy árához a              
Katica Tanyára érkező osztálynak. A kirándulást szervező tanár döntheti el, hogy a szállás             
vagy a belépő árába számítsuk be a 30.000 Ft-os hozzájárulást.  

6.5. Díjakra jogosultak: A pályázatot kiíró Katica Tanya nem kívánja meghatározni, hogy az             
iskolából 30 diák vagy egy egész osztály vesz részt az osztálykiránduláson. Ennek eldöntését             
a pályázati anyagot leadó tanárra bízza.  
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7. Egyéb feltételek  

7.1. A nyeremények másra át nem ruházhatóak. A nyertes Pályázót a nyereménnyel            
kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező         
adóterheket Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé. 

7.2. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és          
kiadások a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás            
költsége.) 

7.3. A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves          
adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről         
levelezést nem köteles folytatni. 


