ZÖLD FAKANÁL RECEPTÍRÓ PÁLYÁZAT 2022.
SZABÁLYZAT
1. PÁLYÁZATI KIÍRÁS
1.1. A pályázat célja: A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét keretében meghirdetett pályázat célja, hogy a
pályázók a saját térségükre jellemző, a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő ételeket készítsenek,
és ezen keresztül megismerjék a fenntartható táplálkozás kritériumait. A Szervezők az elkészített étel
receptjét, fotóját és történetét várják a pályázatra. Minden diák egyénileg tud pályázni. A szakmai zsűri által
kiválasztott pályaművekből digitális kiadvány készül. Pályaműként olyan, a saját térségre jellemző étel
receptjét kell benyújtani, amely helyi és szezonális alapanyagok felhasználásával készül.
1.2. A pályázat kiírója: A pályázat kiírója a PontVelem Nonprofit Kft., a Fenntarthatósági Témahét szervezője
(cím: 2092, Budakeszi, Kagyló utca 1–3., cégjegyzékszám: 13-09-145720 adószám: 23281345-2-13), az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Kék Bolygó Alapítvány (KBA) támogatásával. A pályázat a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai támogatásával valósul meg.
1.3. A pályázat díjazása: A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket benyújtó diákok között
összesen 500 000 Ft értékben vásárolt tárgyi nyeremény kerül kiosztásra. A legjobb 36 pályamű egy digitális
kiadványban jelenik meg, amely a Fenntarthatósági Témahét honlapjáról lesz elérhető.
1.4. A pályázat időtartama:
A pályázat kezdete: 2022. április 25., a Fenntarthatósági Témahét első napja
A pályázat leadási határideje: 2022. május 25.
2. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
2.1. A pályázók köre:
A pályázaton bármely, a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált magyarországi és határon túli
általános és középfokú iskola diákja indulhat: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio.
A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani:
• 1-4. évfolyam
• 5-8. évfolyam
• 9-12. évfolyam
2.2. A jelentkezés feltételei:
A pályázók teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadják a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a
nyertesek kiválasztásának módját. Egy diák csak egy pályaművet küldhet be. A pályázó diákok a beküldött
pályaműveket mindenképp őrizzék meg, hogy később igazolhassák annak eredetiségét.
2.3. A beküldendő pályamű kötelező tartami és formai elemei:
1. A pályázó adatait tartalmazó online űrlap.
2. A pályamű, amelynek a következő elemekből szükséges állnia:
a) Szöveges leírás word formátumban, maximum 3 A/4-s oldal terjedelemben, maximum 5 MB
nagyságban, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
1) az étel nevét,
2) az étel eredetének rövid történetleírását (akár családi, akár térségi történet) maximum 600
karakter hosszúságban (szóközökkel együtt),
3) alapanyag-mennyiségeket 4 főre számolva,
4) az étel elkészítésének menetét,
5) rövid leírást a recept fenntarthatósági szempontjairól.
b) Az ételről készült 3 db fotó jpg formátumban, maximum 5 MB nagyságban, legalább 300 dpi
felbontásban.
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2.5. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat szakmai zsűrizését a Fenntarthatósági Témahét támogató
partnerei végzik. A beadott pályaműveket a zsűri 3 korosztályi kategóriában (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam,
9-12. évfolyam) bírálja el. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
Az értékelés szempontjai:
• A pályamű megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak,
• a pályamunka által képviselt értékek, tartalom,
• a pályamunka kivitelezése, igényessége.
Eredményhirdetés: A nyertes diákok nyereményeiket a Fenntarthatósági Témahét zárórendezvényén, az
AlmaZöld konferencia és díjátadó gálán vehetik át. A www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon a
díjazott diák, iskolája és a felkészítő tanár neve kerül feltüntetésre. A Kiíró az adatlapon feltüntetett
felkésztő tanárt közvetlenül e-mailben is értesíti.
2.6. Pályázati díjak
Korosztályonként, régiónként a 3 legjobb pályamunkát készítő diák kerül díjazásra (összesen 36 diák).
A 4 régió: Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, Közép-Magyarország, határon túli országok.
• 1. helyezett díja: 20 000 Ft értékű ajándékcsomag
• 2. helyezett díja: 15 000 Ft értékű ajándékcsomag
• 3. helyezett díja: 10 000 Ft értékű ajándékcsomag
2.7. Kapcsolat
A pályázattal kapcsolatban a fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.
3. EGYÉB FELTÉTELEK
3.1. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő
információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a Fenntarthatósági Témahét
oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során, időbeli és térbeli korlátozás nélkül,
ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül, a szerző nevének feltüntetésével.
3.2. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely pályázó részéről bármilyen
manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a
pályázatból. A jelen szabályzat bárminemű megsértése a programból való kizárás következményét és
esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem
vitatható.
3.3. A Kiíró nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független
okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy
elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az
internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelenségének okaiért.
3.4. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a Kiíró döntése az irányadó.
3.5. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetében a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes
képviselője jogosult.
3.6. A pályázattal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
3.7. A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen felhívás szabályzatának módosítására, illetve kiegészítésére.
A módosításokról a pályázók a Fenntarthatósági Témahét honlapján értesülhetnek.
Budakeszi, 2022. március 10.
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