Pályázati kiírás 2019
Kedves Diákok!

➢ Ha érdekel Benneteket, hogy alakul a jövőben a környezetünk sorsa, bolygónk
és az emberiség jövője,
➢ ha vannak gondolataitok arról, hogy mi az, amit most mi, felnőttek, rosszul
csinálunk, mit lehetne jobban, máshogy csinálni, ti min változtatnátok, mit
szeretnétek a jövőben, és
➢ szeretnétek a gondolataitokat másokkal is megosztani,
MI SEGÍTÜNK EBBEN!
Az APPLiA Magyarország Egyesülés környezetvédelmi pályázatot hirdet
Szerintem... Fiatalok egy zöldebb jövőért!
címmel az alábbi pályázati feltételekkel.
Kik pályázhatnak?
Pályázhatnak a magyarországi oktatási intézményekben tanuló általánosiskolás- és
középiskolás-diákok. Iskolatípus tekintetében semmilyen megkötés nincs (lehet állami,
egyházi, alapítványi, idegennyelvű/nemzetiségi, magán stb. oktatási intézmény tanulója a
pályázó diák).
A pályázat tárgya
Írd le gondolataidat egy frappáns fogalmazásban, maximum 1db A4 oldal hosszúságban „A
környezetünk jelene és jövője” címmel. Ez egy nagyon tág téma, és mi bármit elfogadunk,
amiről szívesen írnál.
Néhány ötlet:
➢ Írd meg, mi a véleményed, te hogy látod, szerinted jól működik-e ma a
környezetvédelem (kellő figyelmet fordítunk-e a környezetünkre), ha nem, mit
gondolsz, mit csinálunk rosszul, és/vagy mit lehetne máshogy, jobban csinálni.
➢ Ha te lennél egy nagyvállalat vezetője, vagy egy ország vezetője, politikusa, mit
tartanál fontosnak, milyen változást, gyakorlatot sürgetnél?
➢ Írhatsz arról is, hogy szerinted a mai fogyasztói társadalom hozzájárul-e, és ha igen,
hogyan, a környezetszennyezéshez. Min lehetne, kellene változtatnunk?
➢ Írhatsz a lakóhelyeden felmerülő konkrét problémákról is (pl. hulladékok gyűjtése): mi
okoz gondot? Szerinted min kellene változtatni, hogy megoldódjon az adott probléma?
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➢ Kiválaszthatsz egy adott témát is: pl. klímaváltozás/globális felmelegedés, hulladékok
problémája, tengerek szennyezése, műanyagok kérdése, energiatakarékosság… És
megfogalmazhatod a kiválasztott témával kapcsolatos gondolataidat.
➢ Megírhatod nekünk azt is, hogy te mit teszel a környezetünk védelme érdekében, a
saját életedben, a környezetedben milyen lépéseket tervezel, hogy egyik vagy másik
környezeti probléma, kihívás megoldódjon.
➢ Azt is megírhatod, hogy miért tartod fontosnak, hogy a környezeti kihívásokkal
foglalkozzunk, próbáljunk megoldást keresni, változtassunk a rossz szokásokon.
Neked, a te életed szempontjából ez miért fontos?
➢ Írhatsz konkrétan pl. az elektronikai készülékekről is: hogy értékeled a szerepüket az
életünkben?
➢ Írhatsz arról, hogy egy adott lakóhelyen mi a helyzet, és mit lehetne szerinted jobban
csinálni, vagy Magyarországon, esetleg Európában, vagy akár világszinten, a teljes
emberiség vonatkozásában.
Ezek mind csak ötletek, és tényleg, bármilyen, a környezetünk jelenéhez és jövőjéhez
kapcsolódó témát elfogadunk, csak az a fontos, hogy a TE gondolataid legyenek, és TE
fogalmazd meg őket, úgy, hogy egy szép, kerek egész fogalmazást készítesz. A választott
téma alapján – ha szeretnél – adhatsz a pályázatodnak, fogalmazásodnak egy saját alcímet
is.
A pályázat formai követelményei, pályázattal kapcsolatos szerzői jogi rendelkezések
A pályázatot maximum 1db A4-es oldal terjedelemben magyar nyelven készítsd el,
gépelve,12-es betűnagysággal, Times new roman betűtípussal, 1-es sorközzel. Alsós korú
diákoktól kézzel írott szöveget is elfogadunk, maximum 1 oldal terjedelemben. Ebben az
esetben a kézzel írt fogalmazást bescannelve kérjük eljuttatni hozzánk.
A pályázatod mellett fontos, hogy a pályázati adatlapot is töltsd ki és küldd el nekünk. A
pályázati adatlapot írd alá, és ha még nem vagy

16 éves, akkor az egyik

szülőddel/gondviselőddel is írasd alá!
Ne feledd! Ha valakit idézel, valamilyen forrásra utalsz (pl. egy olyan témáról írsz, amiről
olvastál valamit, és hivatkozol rá), nagyon fontos, hogy zárójelben, lábjegyzetben vagy
végjegyzetben pontosan tüntesd fel a forrást, irodalmat. Ha valakinek a gondolatát, korábban
írt vagy mondott szavait idézed, azt a részt tedd idézőjelbe, és jelöld meg az idézet forrását!
A pályázat írója szavatol (azaz felelős) azért, hogy nem követ el plágiumot (itt tudod megnézni,
hogy mi is az a plágium: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1gium).
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Ez azért nagyon fontos, mert pályázó a jelentkezése elküldésével kijelenti és szavatol azért,
hogy jelentkezése vagy az általa beküldött pályázat semmilyen szerződést, harmadik személy
jogait vagy a jogszabályokban foglaltakat nem sérti.
Továbbá fontos az is, hogy a pályaműben reklám nem jeleníthető meg, így kiemelt figyelmet
fordítsatok arra is, hogy semmilyen márkát nem említsetek a pályaműben! Ez alól kivétel, ha
egy terméket vagy szolgáltatást jó példaként szeretnél említeni, ezt a jó példát le is írod, és ott
fontosnak tartod megjelölni a termék vagy szolgáltatás nevét is.
A pályaműben továbbá párt sem jelölhető meg!
Az APPLiA Magyarország fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályázatok esetében az esetleges
helyesírási hibákat javítva tegye közzé a pályázatot a készülő honlapon. Továbbá arra is, hogy
ha mégis belekerül reklám vagy párt megjelölése, akkor azokat eltávolítsa a pályaműből (vagy
felszólítsa a pályázót, hogy ezt tegye meg).
A pályázat határideje és beküldése
A pályázatokat 2019. október 6-ig várjuk. A pályázatot (tehát a fogalmazást), valamint a
pályázati adatlapot is küldd el nekünk az forgomorgo@forgomorgo.hu e-mail-címre. Az e-mail
tárgyaként tüntesd fel, hogy „Szerintem-kampány, pályázat”. A pályázat beérkezését egy
válasz-e-maillel megerősítjük!
Csak a fenti követelményeknek megfelelő, határidőben beküldött pályázatok kerülnek
értékelésre.
Nyertesek, nyeremények
A határidőben (2019. október 6-ig) beküldött pályázatokból 2019. október 13-ig a zsűri
kiválasztja a maximum 50 legjobb pályázatot. A nyerteseket e-mailen értesítjük.
A nyertesek, amennyiben ahhoz előzetesen hozzájárultak, részt vesznek a 2019. október 1820. között tartandó fotózáson (minden nyertes egy előre meghatározott, az értesítésben
jelzett időpontban kell megjelenjen majd a fotózáson). A fotózás helyszíne Budapest. (Az
utazást a nyerteseknek maguknak kell megoldani.)
A fotókat a 2020-as naptárunkhoz fogjuk felhasználni. A naptár az APPLiA Magyarország
promóciós terméke lesz, melyet hazai és európai jogalkotókhoz, iparági szervezetek
képviselőihez, kollégákhoz juttatunk el, illetve facebook-nyereményjátékok, rendezvények
során ajándékba adunk.
A naptár adott heti oldalát az APPLiA Magyarország facebook-oldalának borítóképeként is
felhasználjuk.
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A naptáron a nyertesek fotói mellett a pályázatból egy általunk kiemelt gondolatot is
feltüntetünk.
(A 2019-es naptárunk, mely az élelmiszer-pazarlás elleni kampányunk része, megtekinthető
az APPLiA Magyarország facebook-oldalán).
A naptáron túl a Szerintem… Fiatalok egy zöldebb jövőért! kampánynak létrehozunk egy
külön weboldalt is (www.youthforfuture.hu), melyen minden nyertes pályázó saját oldalt kap.
Ezen az oldalon a nyertes pályázó fotóját és a teljes pályázatát is megjelenítjük magyar és
angol nyelven (a fordítást mi biztosítjuk). A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az esetleges
helyesírási hibákat kijavítva tegye közzé a pályázatot.
A fotózás alkalmával filmforgatás is lesz, a nyertes pályázókat megkérdezzük a
véleményükről, a pályázatukról. Egy werkfilm, valamint 4db kampányfilm készül majd az
elkészült anyagból, melyeket 2020 folyamán mutatunk be a nagyközönségnek (YouTube,
facebook, sajtóközlemény formájában). A kampányfilmeket angol felirattal is ellátjuk, hogy
nemzetközi fórumokon is bemutathatók legyenek.
A fotózás alkalmával fotográfusunk több fotót készít minden pályázóról. A kampányhoz
felhasználásra kerülő fotó(ka)t mi választjuk ki. Az elkészült fotókból a nyertes pályázó
ajándékba kap 1db általa kiválasztott, professzionális fotót magáról, melyet több
méretben, szabad felhasználásra a rendelkezésére bocsájtunk.
A nyertesek a fotózás alkalmával APPLiA Magyarország ajándékcsomagot is kapnak.
Az APPLiA Magyarország valamennyi, a pályázattal kapcsolatban hozott döntése végleges,
azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési, illetve egyéb igény vagy más jogi
út ki van zárva.
APPLiA a legjobb pályázatokat külön díjazásban is részesíti, az alábbiak szerint.
A pályázat fődíja
A pályázat fődíja egy egyhetes horvátországi nyaralás a Hotel Prišćapac Resort &
Apartments felajánlásából. A hotel Korčula szigetén található, gyönyörű környezetben, saját
kis félszigettel.
A fődíj maximum 4 fő részére szól (gyermek: maximum 14 év), a hotel APP 2 típusú, konyhával
felszerelt, két hálószobás apartmanjában. A reggeli a díjban 2 fő részére benne foglaltatik, 2
fő részére pedig a helyszínen kötelezően fizetendő. Egyéb étkezés és az utazás, továbbá a
helyi üdülési adók nem részei a díjnak (az adók szintén a helyszínen fizetendők).
A díj felhasználása 2020. júniusán belül rugalmasan történhet.
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A hotelról és az üdülőhelyről részletek: www.priscapac.com vagy www.dalmatnyar.hu

Különdíj
Egyik különdíjunk egy 30.000Ft értékű voucher a Dráva Hotel Thermal Resort****
felajánlásából
A hotel honlapja itt tekinthető meg: http://dravahotel.hu/
Különdíj
Másik különdíjunk egy családi (5 fős) éjszaka az Árnyas Dió Lombház (Verőce)
felajánlásából (https://www.facebook.com/walnuTREEhouse/).
Iskolák versenye, a győztes iskola díja
A pályázatra a diákok pályaműveit pedagógusok is beküldhetik.
Iskolának minősül a jelen pályázat szempontjából bármely Magyarországon található
oktatási intézmény, mely 4 vagy 8 évfolyamos általános iskolai, vagy 6 vagy 8
évfolyamos gimnáziumi képzést folytat.
Ezt 2019. október 6-ig kell megtenniük, az iskolai pályázati lapot csatolva. Fontos azonban
kiemelni, hogy a pedagógusnak be kell küldenie legkésőbb 2019. október 11-ig az egyéni
nevezési lapokat is. Csak annak a diáknak a pályázatát tudjuk elfogadni érvényes
nevezésként, akinek a pályaművét a pedagógus legkésőbb 2019. október 6-ig, nevezési lapját
pedig legkésőbb 2019. október 11-ig beküldi.
Az az iskola, mely a legtöbb nyertes pályázatot küldi be a pályázatra/ahonnan a legtöbb
nyertes pályázat érkezik, díjazásban részesül. A díj egy iskolákban is kiválóan használható
Complete C2 Tango EcoLine – SFAP3 típusú Miele porszívó.
Publicitás
➢ A pályázat kommunikációs csatornája az APPLiA Magyarország Egyesülés és a Forgó
Morgó pályázat elnevezésű facebook-oldalak.
➢ A nyertesek gondolatait a kampány facebook-oldalán, valamint az APPLiA
Magyarország facebook-oldalán 2020 folyamán hetente megosztjuk (az aktuális hét
képéhez tartozó teljes pályázatot, magyar és angol nyelven).
➢ A

naptár

adott

heti

oldalát

az APPLiA

Magyarország

facebook-oldalának

borítóképeként is megjelenítjük.
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➢ A werkfilmet, valamint a 4db kampányfilmet 2020 folyamán előre bejelentett
időpontban osztjuk meg a közönséggel, ezáltal egész éves figyelmet szentelve a
kampánynak.
➢ A nyertesek véleményét – a weboldal segítségével – eljuttatjuk a hazai és az uniós
jogalkotókhoz, véleményformáló szervezetekhez.
➢ A naptárat, promóciós ajándékként eljuttattjuk hazai és uniós jogalkotókhoz, szakmai
szövetségekhez,

és a

média

képviselőihez,

továbbá

nyereményjátékok és

rendezvények alkalmával a hazai nagyközönséghez.
➢ Kisfilmjeinket (forgatásról készülő werkfilm, továbbá a 4db kampányfilm) megosztjuk a
facebookon, és a YouTube csatornáinkon, továbbá elérhetővé tesszük bármely
érdeklődő tévécsatorna, műsor számára (pl. Ozone Network stb.).
➢ A képeket, gondolatokat, kisfilmeket prezentációkban, hazai és külföldi konferenciaelőadásokban is megjelenítjük.
Nyilatkozatok
A pályázaton való indulással a pályázó elismeri, hogy elolvasta és megértette a jelen pályázati
útmutató rendelkezéseit – a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket is
ideértve -, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el;
A fényképek, illetve videofelvételek készítéséhez, valamint a fentiek szerinti felhasználásához
és weboldalon történő közzétételéhez (a pályázati anyaggal együtt) a pályázó a vonatkozó
nyilatkozat megfelelő kitöltése és részünkre történő visszaküldése útján adhatja meg
hozzájárulását. Hozzájárulás esetén a fotózáson készült képeket és videofelvételeket az
APPLiA Magyarország a pályázatban megjelölt módokon, továbbá saját csatornáin (beleértve
az általa támogatott és/vagy együttműködésében készülő média-megjelenéseket is) időbeli
korlátozás és a pályázónak járó ellenszolgáltatás nélkül jogosult megjeleníteni, felhasználni.
A hozzájárulás visszavonása esetén az érintett fényképek, felvételek felhasználására nem
kerül sor.
A pályázó a pályázat beküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az APPLiA
Magyarország a pályamunkát az e célból létrehozott weboldalon, valamint Facebook oldalain
és egyéb kommunikációs csatornáin közzétegye, hazai, illetve uniós jogalkotókhoz,
véleményformáló szervezetekhez eljuttassa és e célokból bármilyen módon és mértékben
felhasználja.
Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy APPLiA a nyertes pályamunka tartalmával
és az abban leírtakkal, továbbá a pályázóról készülő fotókkal és kisfilmekkel (videokkal)
kizárólagosan és szabadon rendelkezik, azt bármilyen módon és mértékben felhasználhatja.
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A nyertes pályázó a jelen pályázati kiírásban megjelölt ajándékcsomagon és esetlegesen
megítélt díjazáson túl semmilyen ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt a későbbiekben.
APPLiA vállalja, hogy a nyertes pályázó fényképe és pályaműve (vagy abból történő idézés)
bármilyen közzététele esetén a pályázó nevét feltünteti. APPLiA a pályázó neve mellett
feltüntetheti a pályázó életkorát, továbbá iskolájának nevét és azt a várost, ahol az iskola
található. Egyéb személyes információt APPLiA a pályázóról sehol nem tesz közzé.
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