
Ökobuli tervező pályázat 

Szabályzat 

Az Ökobuli tervező pályázat a 2017. évi Világ Legnagyobb Tanórájának keretében 

kerül meghirdetésre, amelyen minden regisztrált középiskola minimum 3 fős 

csoportja részt vehet, osztályfőnökük vagy tanáruk vezetésével. A tanulók saját 

osztályuknak, az évfolyamuknak vagy akár az egész iskolának is szervezhetik az 

eseményt. A pályázat szervezője a PontVelem Nonprofit Kft. 

 

A pályázat leírása:  

 

Gondoltatok valaha is a környezetvédelemre bulizás közben? Színezzétek zöldre a 

szürke sulis napokat egy igazi ökobulival! Szervezzetek egy bulit, amely nem csak a jó 

hangulatot szolgálja, hanem felelősségteljes és okos megoldásokkal azt is biztosítja, 

hogy minél kevésbé pazaroljunk, terheljük és szennyezzük a környezetünket.  

 

A beérkező pályázatokat szakmai zsűri értékeli, a három legjobb pályázat 

megvalósulását anyagi támogatásban részesítjük. A pályamunkák értékelése során 

a környezetvédelmi probléma felismerése, aktualitása, a megoldásra tett javaslatok 

eredetisége, hatékonysága, közösségi mozgatóereje és a kreativitás lesz mérvadó. 

Egy csoport csak egy pályamunkát küldhet be. 

 

Formai és tartalmi követelmények: 
 

 A pályázatnak tartalmaznia kell egy részletes tervet az ökobulira 

vonatkozóan: helyszín, promóció (plakát), dekoráció, étel- és italfogyasztás, 

tálalás, programterv, takarítás, résztvevők, szervezők, költségvetés. 

 A pályázók megindokolják, milyen környezetbarát megoldásokat választottak 

és azok miként szolgálják a fenntarthatóságot. 

 A pályázók csatolják az iskola alapítványának alapító okirat másolatát. 

 A pályázók megadják az osztályfőnökük vagy egy tanáruk nevét, aki 

biztosítja, hogy a megtervezett Ökobuli kivitelezhető és nem sérti az iskola 

szellemi és erkölcsi értékeit.  

 

A pályázat leadása elektronikus úton történik. A pályamunkákat a 

www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/okobuli-tervezopalyazat oldalon tölthetik fel. A 

szövegszerkesztőben (Word), .doc, .docx, .pdf készített dokumentumok maximális 

mérete 2 MB lehet. 

 

A pályázat ütemezése: 

Pályázat kezdete: 2017. szeptember 18. 

Pályázat vége: 2017. október 02.  

Eredményhirdetés: 2017. október 16. 

  



Egyéb rendelkezések: 

 

- A nyertes diákok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatásban részesült 

eseményről legalább három képet készítenek, majd elküldik azt a 

temahet@pontvelem.hu e-mail címre. A kép a PontVelem Nonprofit Kft. 

tulajdona lesz és korlátlanul felhasználhatja azt. 

 

- A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat 

szervezője, a PontVelem Nonprofit Kft. a pályázó adatait (név, e-mail cím) 

díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és 

dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A pályázók 

hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a PontVelem 

Nonprofit Kft. marketing tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik 

személyeknek a PontVelem Nonprofit Kft. ezen információkat nem adja tovább.  

 

- A kiskorú pályázó csak a szülő vagy törvényes képviselő tudomásával és 

beleegyezésével vehet részt a pályázaton. 

 

- Amennyiben a nyertes diákokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény 

juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában, a PontVelem 

Nonprofit Kft. döntése végleges és nem vitatható. Bármilyen felmerülő vitás 

esetben a PontVelem Nonprofit Kft. döntése az irányadó. 

 

- A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben 

valamely pályázó diák részéről bármilyen manipulációt, illetve a pályázat 

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 

tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a diákot azonnali 

hatállyal kizárja a pályázatból. A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár 

a díj átvételét követően is – a programból való kizárás következményét és 

esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A PontVelem Nonprofit Kft. 

döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

 

- A PontVelem Nonprofit Kft. kizárja a felelősségét minden a weboldala szerverét 

ért vagy meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden 

kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat során, a pályázat esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. 

 

- A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat 

módosítására ill. kiegészítésére. 
Budakeszi, 2017. 08. 06. 
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