KERT-BAJNOKSÁG 2015. PÁLYÁZAT

A Fészek Kert Kertészeti Szakáruház „KERT-BAJNOKSÁG 2015” néven fotó
pályázatot hirdet hobbikertészeknek

1. A pályázat témája
Díjazzuk az ötletest, a hangulatost, a stílusost, a minőségit, a különlegest, és
a meglepőt. A Kert-Bajnokság 2015 pályázaton olyan kerttel, kert részlettel
lehet részt venni, amely bármilyen tekintetben eltér a megszokottól. (Például:
lehet különleges növénytársítás; hagyományos kert kiemelkedő színvonalon;
egyedi megoldással kialakított ágyás vagy sziklakert; szemet gyönyörködtető
kerti tó; vagy a szerszámokkal, eszközökkel ötletes munkavégzés, illetve
bármi, melynek különlegességét a pályázó meg tudja indokolni.)
2. Pályázati feltételek
 A pályázaton való részvétel feltétele az áruházban történő vásárlás,
értékhatártól függetlenül. A pályázati dokumentáció/ vagy a pályázat
részét képező matricák a kasszánál történő fizetést követően vehetők
át az áruházban. (A pályázati kiírás a www.feszekkert.hu weboldalon a
Pályázat/KERT-BAJNOKSÁG 2015 menüpont alól is letölthető.)
 A pályázaton kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.
 A pályázaton az vehet részt, aki a pályaművét határidőre, az előírt
tartalommal küldi be.
3. A pályázaton nem vehetnek részt
A Pályázaton nem vehetnek részt a Piktor Kft., mint a Fészek Kert Kertészeti
Szakáruház üzemeltetőjének dolgozói, illetve azok közvetlen családtagjai (a
Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározottak szerint).

4. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot benyújtani személyesen, postai úton, vagy elektronikusan lehet a
következő címekre: Fészek Kert Kertészeti Szakáruház 9023 Győr, Mészáros
L. u. 1.; info@feszekkert.hu. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
5. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok beküldési határideje: 2015. augusztus 31., 17 00
6. A pályázat tartalma
A pályázatnak tartalmaznia kell:



A pályázó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint azt a
címet, ahol a fénykép készült, illetve a kert megtalálható (abban az
esetben, ha az eltér a pályázó címétől).
 Minimum 3 db, maximum 5 db fényképet (1 kép max.1 MB lehet!)
 A benyújtott fényképen/eken szereplő kert, kertrészlet, vagy jelenet
rövid leírását, kialakításának történetét. (max. 1 db A4-es oldalon)
 Minden egyes fényképen szerepelni kell a pályázati kiírás részét
képező matricának, melyet jól látható módon kell a fotón megjeleníteni.
A matricákat (1-1 db-ot, két különböző méretben) a Fészek kertben
történt vásárlás után, a kasszánál lehet átvenni.
 Amennyiben a pályázó nem járul hozzá, hogy a pályaműve a saját
neve alatt szerepeljen a honlapon indított versenyben, úgy jeligét is
meg kell adnia.
A benyújtott pályaműveket, az elbírálást követően a pályázat kiírója nem küldi
vissza.
7. A pályázat elbírálása,
A pályázatokat az áruház dolgozóiból alakult szakmai zsűri bírálja el. A
szakmai zsűri kizárólag az I-V. díjról határoz. Az elbírálásnál előnyt élveznek
azok a pályamunkák, ahol jól láthatóak a hobbi kertész növénytermesztési
erőfeszítései, akár konyhakerti- akár dísznövényről legyen szó.
A különdíjról egy közönségszavazás dönt, melyet a www.feszekkert.hu
honlapon indít a pályázat kiírója. A pályaművek a beküldés sorrendjében
felkerülnek a honlapra, itt lehet rájuk szavazni. Szavazni 2015. augusztus 31.
2400-ig lehet. Egy e-mail címről csak egy szavazat adható le. A különdíjat a
legtöbb voksot elért pályamunka nyeri.
8. Értesítés a pályázati döntésről
A bírálat 2015. szeptember 21-ig megtörténik. A nyerteseket a megadott email címen, ennek hiányában postai úton értesítjük. A nyertesek névsorát
közzétesszük a Fészek Kert október havi akciós újságjában, a
www.feszekkert.hu weblapon, valamint a Fészek Kert Facebook oldalán is.
9. Nyeremények
I.
díj: 100.000,- (azaz százezer) forint értékű vásárlási utalvány
II.
díj: 50.000,- (azaz ötvenezer) forint értékű vásárlási utalvány
III.
díj: 25.000,- (azaz huszonötezer)forint értékű vásárlási utalvány
IV.
díj: 10.000,- (azaz tízezer) forint értékű vásárlási utalvány
V.
díj: 5.000,- (azaz ötezer) forint értékű vásárlási utalvány
Különdíj:
1 db Bosch ISIO ASB 10.8L akkumulátoros bokorvágó szett, mely tartalmaz 2
db bokorvágó kést és 1 db fűnyíró kést.

10. A nyeremény felhasználásának módja
A nyeremények (utalványok) kizárólag a Fészek Kert Kertészeti Szakáruház
termékeire vásárolhatók le. Vásárlási értékként azt az árat kell figyelembe
venni, amely a nyeremény beváltásának napján az érvényes fogyasztói ár.
A nyeremények 2016. március 31-ig válthatók be.

11. Adatkezelés
Pályázó a pályamunka benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat
tartalmaként csatolt fényképfelvételeket a Fészek Kert Kertészeti Szakáruház
a különböző promóciós anyagaihoz felhasználja, illetve - nyertesek esetén – a
nevét az áruház akciós újságjában, a honlapján, valamint a Facebook oldalán
közzétegye.
A pályázók személyes adatait a Pályázat kiírója harmadik személynek nem
adja tovább, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázók személyes
adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tvben foglaltaknak megfelelően kezeli.

12. Kérdések
A Kert-Bajnokság 2015 Pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő
kérdéseket e-mail-ben kérjük megküldeni, az info@feszekkert.hu címre.

