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Kis Karácsony Zöld Karácsony 

 

Az ÉAK Nonprofit Kft. által meghirdetett 

karácsonyfadísz készítő pályázat 

 részvételi és díjazási szabályzata 

 

2021. november 23. – 2021. december 16. 
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1. A pályázat rövid ismertetése: 

Az ÉAK Nonprofit Kft. hulladékok felhasználásával készített karácsonyfadísz készítő pályázatot hirdet. 

A legszebb díszek díjazásra kerülnek. Két darab díszt díjazunk, az egyiket az ÉAK Nonprofit Kft. zsűrije 

választja ki, a másik közönség szavazás alapján kerül kiválasztásra. Ez azt jelenti, hogy amelyik dísz az 

ÉAK Nonprofit Kft. oldalán a legtöbb szavazatot kapja, külön díjban részesül.  

 

2. A pályázaton való részvétel feltételei: 

• a díszek átadása határidőre, azaz 2021. december 10-ig, Az ÉAK Nonprofit Kft. 

ügyfélszolgálatán a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. sz. alatti Hulladékudvarban 

• a díszhez egy rövid leírás mellékleve, amin a készítő neve, elérhetősége fel van tüntetve, 

illetve amiben az alapanyagok vannak felsorolva, és a készítés lépései, röviden. 

• aki részt kíván venni a különdíjas szavazáson is, egy hozzájárulói nyilatkozat kitöltése, hogy a 

díszt és annak kódszámát feltölthetjük az ÉAK Nonprofit Kft. facebook oldalára. 
 

3. A pályamunkák beküldésének időtartama: 

2021. november 23. – 2021. december 10. 

 

4. A pályamunkák elbírálásának időpontja: 

• AZ ÉAK Nonprofit KFT. zsűrije 2021. december 16-án bírálja el a pályamunkákat 

• a kódszámmal ellátott közönségdíjas pályamunkák december 13-án lesznek feltöltve az ÉAK 

Nonprofit Kft. facebook oldalára és december 16-ig lehet rájuk szavazni. 

 

5. A nyeremények megnevezése: 

• valamennyi dísz a szakmai zsűri elé kerül, a legszebb dísz készítője 10.000 Ft értékű 

vásárlási utalványt vehet át, 

• a facebook oldalon a legtöbb szavazatot összegyűjtő dísz, azaz a közönség díjas dísz 

készítője egy ÉAK Nonprofit Kft. reprezentációs ajándékaiból összeállított csomagot 

vehet át. A csomag tartalma: 1 db táska, 1 db pendrive, 1 db esernyő, 1 db, 

golyóstoll, 1 db termoszbögre. A csomag értéke ~ 5.000 Ft. 
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6. A pályázat kiírója  

 

Az ÉAK Nonprofit Kft. 
 

7. A pályamunkák elbírálásának helyszíne: 

Az ÉAK Nonprofit Kft. központi telephelye: 4400 Nyíregyháza Bokréta u. 22. 

 

8. A pályamunkák elbírálója: 

3 tagú zsűri. 
 

 

9. A pályamunkák elbírálásának hitelesítése: 

A pályázat elbírálása, és a közönségdíjas pályamunka kiválasztása a 3 fős zsűri jelenlétében történik.  

 A zsűri a bírálatról jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a bizottság tagjainak nevét, a 

kiválasztott pályamunkákat készítő nevét és elérhetőségét. A jegyzőkönyveket a jelenlévők 

aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyvek megőrzéséről, a nyeremények átadásáig a bizottság elnöke 

gondoskodik.  
 

10. A zsűrizés menete: 

A zsűri minden tagja közösen megállapított szempontok alapján (ötletesség, kivitelezés, egyediség, 
ízlésesség stb.) valamennyi díszt szemrevételezi és kiválasztja az első 3 pályamunkát. 

Ezután a facebook oldalon kiválasztott pályamunkát is dokumentálják. 

A pótszemélyek abban az esetben jutnak a nyereményhez amennyiben: 

− az első nyertes nem tart igényt a nyereményre,  

− az értesítő levél kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül nem jelentkezik a győztes 
pályázó a nyereményéért. 

− hiányosan tölti ki a pályamunka leadásakor az adatlapot, 

A pótszemélyek a szakmai zsűri által felállított sorrend szerint lépnek a győztes pályázó helyére. 

A pályázat egyfordulós. 

A nyeremények készpénzre nem válthatóak át. 

Az ÉAK Nonprofit Kft. alkalmazottai és hozzátartozói pályamunkát beadhatnak, de az elbírálandó 
pályamunkák között az alkotásaik nem vehetnek részt. 

A győztesek értesítése telefonon és postai úton történik. 
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11. Nyereményadó fizetése: 

A Társaság vállalja a nyertesek nyereménye utáni adó befizetését.  

 

12. A pályamunkák elbírálásának időpontja: 

• valamennyi pályamunka december 16-án kerül a szakmai zsűri elé 

• a közönségdíjas pályamunkákra a facebookon 2021. december 13. és december 16. között 
lehet szavazni. 

 

A díszekkel 2021. december 18-án feldíszítjük az ÉAK Nonprofit Kft. 
karácsonyfáját. A díszítésre szeretettel várjuk a díszeket készítőket is. 


