
Példaképem pályázat 

Szabályzat 

A Példaképem pályázat a Világ Legnagyobb Tanórájának keretében került 

meghirdetésre, amely minden általános iskolás korú gyermek pályamunkáit várja 

értékes nyereményekért cserébe. 

A játék szervezője, a PontVelem Nonprofit Kft. 

Pályázat leírása: 

A Világ Legnagyobb Tanórája keretében és a PontVelem Okos Program 

szervezésében meghirdetésre kerülő Példaképem pályázatra alsó és felső tagozatos 

diákok pályamunkáit várjuk. A www.pontvelem.hu/peldakepem-palyazat oldalra 

feltöltött anyagokat szakmai zsűrink értékeli. Az alsó és felső tagozatos gyermekek 

munkáit külön elbírálás alá helyezzük. Egy diák csak egy pályamunkát küldhet be.  

Alsó tagozat 

Alsó tagozatos diákoktól egy rajzot várunk, aminek középpontjában a példaképe 

áll. A rajzból derüljön ki, hogy miért őt választotta és milyen tulajdonsággal 

rendelkezik a példaképe, ami miatt kiérdemelte ezt a címet. Fontos, hogy a lap 

tetejére középre írja le 1 mondatban, hogy miért őt választotta. Például: Példaképem 

Emma Watson, mert sokat tesz a nemi esélyegyenlőségért! 

Mintarajz: 

 

http://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
http://www.pontvelem.hu/peldakepem-palyazat


Felső tagozat 

Felső tagozatosoktól egy pályaművet kérünk, amelyben kifejti az általa választott 

személy szerepét a mindennapjaiban, illetve azt, hogy a példaképe mivel segíti a 

többi embert, és a Föld fenntarthatóságát. A pályamű lehet fotómontázs, 

fotósorozat, festmény, rajz, grafika, legfeljebb 1 perces videó, ami kifejezi a fentebb 

tagolt kritériumokat. A pályamű mellé kiegészítő szöveges dokumentumot is 

elfogadunk (nem kötelező). 

Az alsó és felső tagozatos pályamunkákat külön elbírálás alá helyezzük.  

Az első 3-3 helyezett diák értékes nyereményeket nyer! 

Pályázat leadása: 

A pályázatokat rajz esetében scannelve vagy jó minőségű fotóként, .jpeg 

formátumban, szöveges kiegészítést pedig szövegszerkesztőben (Word), .doc, .docx 

vagy .pdf készített dokumentumokat fogadjuk el. Videó esetében egy 

videómegosztó portálra (YouTube, Indavideo stb.) kell feltölteni az elkészült 

pályaművet, és a linket szöveges dokumentumként kell feltölteni a honlapra. A 

feltölthető dokumentumok maximális mérete 5MB lehet. A pályamunkákat a 

www.pontvelem.hu/peldakepem-palyazat-feltoltes oldalon adhatják le az 

alapadatok kitöltését követően.  Pályázóként maximum egy írásos és egy kép 

dokumentumot lehet feltölteni. 

Időzítés: 

 Pályázat kezdete:  2016.09.19 

 Pályázat vége:  2016.10.02. 

 Eredményhirdetés:  2016.10.14. 

 

 

 

 

 

http://www.pontvelem.hu/peldakepem-palyazat-feltoltes


Nyeremények: 

Helyezett Alsó tagozat Felső tagozat 

I. 
Samsung Tablet Samsung Tablet 

II. 
Polaroid akciókamera Polaroid akciókamera 

III. 
STABILO rajzkészlet JBL Hangszóró 

 

Adók és közterhek:  

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék 

megfizetését a PontVelem Nonprofit Kft. vállalja.  

 

Egyéb rendelkezések: 

- Az ajándékokat az eredményhirdetés után abban az iskolában kaphatják 

meg a nyertesek, ahol regisztrált tanulóként vannak számon tartva. A 

nyeremény készpénzre nem váltható. A tárgyi nyereményeket legkésőbb 

2016. október 21-ig eljuttatjuk postai úton a nyertesek iskolájába.  

- A nyertes diákok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nyereménnyel 

legalább egy képet készítenek, majd elküldik azt a pontvelem@pontvelem.hu 

e-mail címre. A kép a PontVelem Kft. tulajdona lesz és korlátlanul 

felhasználhatja azt. 

- A pályázók a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a játék 

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

díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték 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 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 versenyző diák részéről bármilyen (pl. számítógépes) 

manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen 

vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja 

felmerül, úgy a diákot azonnali hatállyal kizárja a játékból. 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 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 játék során, a játék esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért.  

- A PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat 

módosítására ill. kiegészítésére.  

 

 


