
CETELEM ZÖLDSULI PROGRAM 

Részvételi szabályzat és pályázati kiírás 2019 

”Szemetelj okosan! A jövőnk nem játék!” 

 

A Cetelem Bank immár kilencedik alkalommal hirdeti meg az általános iskolás gyerekek 

környezettudatos, felelős gondolkodásának erősítése jegyében a Cetelem Zöldsuli Program 

pályázatot.  

 

A pályázat témája az idei évben: ”Szemetelj okosan! A jövőnk nem játék!” 

 

Dolgozzatok ki egy olyan projektet, amelynek célja a hulladék csökkentése. Nézzetek körül a 

környezetetekben olyan szemmel, hogy hol vennétek fel leghatékonyabban a harcot a 

hulladékmennyiséggel és dolgozzátok ki, milyen módon, hogyan tennétek ezt.  

Készítsetek egy akciótervet, mutassátok be, miért tartjátok fontosnak ezt a problémát, és milyen 

lépéseket tennétek a megoldás érdekében. Ha megtehetitek, valósítsátok meg a projektet és 

dokumentáljátok a lépéseket. Készítsetek képeket, videót, rajzot, bármi más kreatív alkotást, amely 

bemutatja a megvalósítható vagy megvalósított projektet.  

A pályázatra nem csak megvalósított projekteket lehet leadni, de természetesen meg is valósíthatjátok 

és leadhatjátok a projektet így is. A pályázatra a projekt leírását, illetve egy képet tudunk befogadni. 

Tartalmazhat a leírás linket videóra, illetve amennyiben készül videó, kérlek, küldjétek el részünkre we 

transfer (https://wetransfer.com) segítségével a zoldsuli@cetelem.hu címre. 

 

A zsűri a következő szempontokat fogja mérlegelni a pályázatok elbírálása során: 

- bír e hosszútávú szemléletformáló hatással a projekt 

- mennyiben járul hozzá valóban a hulladék mennyiségének csökkentéséhez 

- milyen a hatóköre, vagyis mekkora közösséget képes megmozgatni 

- fenntarthatóság, folytathatóság, célorientáltság  

- egyediség, eredetiség 

 

A pályázat nyereménye: 150 000 Ft, melyet az osztály erdei iskolai táborozásra használhat fel. 

 

A nyertesek száma: 30 osztály pályamunkáját díjazzuk. 

 

Kiíró: Magyar Cetelem Bank Zrt. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.) 

 

Háttér  

 

Az, hogy mindent elborít a szemét, hogy rengeteg a hulladék, már csak egy következmény. A 

fogyasztói szokások és a szemléletmód zavaró, bántó következménye. Ha meg akarjuk szüntetni, 

ezeken a fogyasztási szokásokon, az anyagias, növekedés-orientált szemléleten kell változtatnunk.  

Leggyakrabban a különféle műanyagtípusokkal találkozhatunk. Ez egy mindenütt jelenlévő 

alapanyaga gazdaságunknak, és az egyike a legelterjedtebb és legellenállóbb szennyezőanyagoknak a 

Földön. Kikerülhetetlen részévé vált a világnak, körülveszi az emberiséget palackok, szatyrok, 

élelmiszercsomagolások, öltözékek és egyéb használati cikkek formájában is. 

A hulladékok szelektív  gyűjtése sem elegendő önmagában, mivel a lakossági hulladéknak csak 26%-

át készítik elő újrahasznosításra. Éppen ezért sokkal több a tennivaló annál, mint hogy a szemetet 
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"eltérítsük" a lerakóktól vagy az égetéstől. Fogynak a nyersanyagok és a természetes élőhelyek, 

elszennyeztük a levegőt, a talajt és a vizeket. 

A rengeteg műanyaghulladék bekerül a természet körforgásába és ott pár száz évig meg is marad. 

Ezáltal bekerül a táplálékláncba is, ahol nem csak az állatokat, de az embereket is eléri.  

Éppen ezért a jelenlegi pályázatban arra szeretnénk ösztönözni a gyerekeket, hogy valami olyat 

alkossanak, ami hosszútávon fenntartható és továbbadható fiatalabb és idősebb társaiknak is.  A 

különböző alternatívákon, ötleteken és újításokon keresztül formálódjon a szemléletük és felelősen 

gondolkodjanak. 

 

A pályázat célja 

 

A Cetelem Zöldsuli Program célja a környezettudatos gondolkodás erősítése az általános iskolás 

gyermekek, vagyis a jövő generációjának aktív bevonásával. A pályázat keretében nyújtott támogatás 

segítségével a hazai általános iskolák osztályai számára lehetőség nyílik az erdei iskolai táborokban 

való részvételük finanszírozására. 

 

A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a diákok az erdei iskolákban az iskolapadokból kikerülve 

valós természetismereti és környezetvédelmi tapasztalatokat és élményeket szerezhessenek, ezzel 

támogatva a környezettudatos gondolkodásukat és nevelésüket. 

 

A pályázaton a Cetelem 30 osztály számára nyújt az iskolai alapítványokon keresztül egyenként 

150 000 (százötvenezer) forint támogatást az erdei iskolai táborban való részvétel költségéhez. 

 

Pályázati feltételek 

 

1. A pályázók köre 

 

A pályázaton indulhat bármely magyarországi általános iskolai osztály az iskolában létrehozott 

alapítványon keresztül. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban 

meghirdetett feltételek teljesítését. 

 

2. A jelentkezés feltételei 

 

A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban részletezett feltételeket és 

a nyertesek kiválasztásának módját. 

 

A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő – személyes 

adatnak nem minősülő – információkat, illusztrációkat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a program 

népszerűsítése és kommunikációja során időbeli korlátozás nélkül. 

 

A pályázó 

 

 hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Kiíró jelen pályázattal összefüggésben 

felhasználhatja az iskola és az osztály nevét, 

 biztosítja az osztályfőnök hozzájárulását a pályázaton való elinduláshoz, 

 vállalja, hogy díjazás esetén a nyeremény teljes összegét a nyertes osztály erdei iskolai 

táboroztatására fordítja, 

 vállalja, hogy a megvalósításról írásos beszámolót küld a Kiíró részére, valamint 



 hozzájárul ahhoz, hogy a beszámoló írásos elemeit a Kiíró kommunikációs célból 

felhasználhatja. 

 

A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a fenti feltételeket teljesítik. 

 

3. A pályázati anyag tartalma 

 

Kötelező elemek: 

 

 Pályázati anyagként olyan projektleírást, vagy megvalósított projekt dokumentációt várunk, 

amely a környezetünkben lévő és termelődő hulladékok csökkentésére irányul. A projekt 

leírásnak tartalmaznia kell a projekt célját, a megvalósítás módját és várható eredményét.  

 

 Pályázó osztály adatai: iskolai alapítvány neve, iskola neve, iskola elérhetősége, osztály neve, 

kapcsolattartó neve, elérhetősége. 

 

 A projekt leírása mellett várunk egy képet, amely lehet a projekt kampány plakátja, rajz, 

bármely más kreatív forma, amelyben megfogalmazzátok a projekt lényegét, de lehet a 

megvalósítás során készült kép, képek, montázs, videó, stb. FIGYELEM! A pályázat 

benyújtásának nem feltétele, hogy a felvételen természetes személyek, különösen gyermekek 

szerepeljenek. Az érintettek azonban szabadon dönthetnek úgy is, hogy szerepelnek a 

felvételen. Ez esetben az alábbi feltételeknek kell megfelelni: 

 

o a pályázó a résztvevő gyermekek, illetve szüleik rendelkezésére bocsátotta a részükre 

szóló adatkezelési tájékoztatót; 

o a képen csak olyan gyermek szerepelhet, aki – 16. életévét be nem töltött gyermek 

esetén a törvényes képviselő – a mellékelt hozzájáruló nyilatkozaton úgy nyilatkozott, 

hogy hozzájárul a róla szóló felvétel rögzítéséhez és annak eljuttatásához a Kiíróhoz; 

o a képen nem szerepelhet olyan személy, aki nem járult hozzá a felvétel rögzítéséhez, 

vagy e tekintetben nem nyilatkozott; 

o a gyermek – 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a törvényes képviselő –  a 

mellékelt hozzájáruló nyilatkozaton továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy nyertes 

pályázóként a Kiíró az ott megjelölt internetes oldalakon, vagy azok valamelyikén 

nyilvánosságra hozza a felvételt; 

o amennyiben a gyermek – 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a törvényes 

képviselő – nem járult hozzá a felvétel nyilvánosságra hozatalához, a pályázó 

benyújthat olyan képet is, amelyen kizárólag azon gyermekek láthatók, akik a felvétel 

nyilvánosságra hozatalához hozzájárultak. 

o Olyan képet, videót, amelyen olyan személy látható, aki nem nyújtott be 

hozzájárulást, nem tudunk befogadni a pályázatra.  

o A nyilatkozatokat a pályázó adataival  megjelölve a zoldsuli@cetelem.hu címre várjuk 

a pályázat beadási határidején belül.  

  

 Egy rövid, maximum 500 karakter (szóközökkel) hosszú projektleírás. Az iskola és osztály 

nevét, címét és egy beküldött fotót minden esetben megjelenít a pályázati felületen a Kiíró, 

tehát ezek elhagyhatók a szövegből. 

 

4. A pályázat határideje, beküldési módja 
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A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. november 15. 10:00 óra 

 

A pályázati anyagot, 1 db fotót vagy fotómontázst tekintettel a környezetvédelmi szempontokra, a 

pályázóknak egy internetes felületre, az erre a célra kialakított http://www.cetelemzoldsuli.hu címen 

elérhető weboldal megfelelő rovatába kell feltölteni. 

 

5. A pályázatok megvalósítása 

 

A pályázat nyertese a nyeremény összegéből az erdei iskolai táboroztatást 2020. augusztus 31-ig 

megvalósítja. A nyereményből lehetséges a táborozás költségeinek részfinanszírozása, de arra is 

lehetőség van, hogy egy olyan programra fordítsák, amely a tábor ideje alatt, a tábor helyszínén 

kerül megrendezésre, és azon a nyertes osztály vesz részt. 

 

6. A pályázatok elbírálására vonatkozó információk 

 

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat részt vesz a Cetelem Zöldsuli Program weboldalán 

lebonyolításra kerülő nyilvános, online szavazáson. 

 

Az online szavazás 2019. november 19. 14:00 óra és november 29. 14:00 óra között 

zajlik. 

 

A támogatásban részesülő 30 iskola kiválasztása a következők szerint történik: 

 

1. Közönségszavazás: tizenöt, legtöbb online szavazatot gyűjtő osztály pályázata egyenként 150 

000 (százötvenezer) forintos támogatást nyer az erdei iskolai táborokban való részvételhez. 

 

2. Zsűrizés: a Cetelem és partnerei munkatársaiból álló zsűri szakmai döntése alapján kiválasztott 

további tizenöt pályázat szintén egyenként 150 000 (százötvenezer) forintos támogatáshoz 

jut, amelyet az osztály erdei iskolai táboroztatásához használhat fel. 

 

Eredményhirdetés: 

Az eredményhirdetés időpontja: 2019. december 5-ig. 

Az eredményhirdetésre a www.cetelemzoldsuli.hu internetes oldalon és a Cetelem Zöldsuli 

Facebook oldalon kerül sor. 

 

A nyerteseket a Kiíró levélben, e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert támogatás 

folyósításának részleteiről. 

 

7. A szavazással kapcsolatos információk 

 

 Kik szavazhatnak? 

A Kiíró által szervezett szavazáson szavazatot adhat le minden magyar állampolgár, aki regisztrálja 

magát a szavazásra kijelölt oldalon. Szavazó (továbbiakban: Szavazó) lehet, aki a 

www.cetelemzoldsuli.hu e célra kialakított aloldalán megadja a kért adatokat (név, email cím). A 

szavazásból a Kiíró és a programban közreműködő partnerei és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1:9 

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói ki vannak zárva. A Szavazó által megadott adatokat a 
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Kiíró nem használja fel semmilyen céllal, és a szavazás lezárása után 1 évvel megsemmisítésre 

kerülnek.  

 A szavazás módja 

A szavazás kizárólag a www.cetelemzoldsuli.hu weboldalon történik. 

A szavazás regisztrációhoz kötött. A Szavazó adatai megadását követően szavazni tud a kiválasztott 

pályamunkára. A szavazáskor megadott adatok kizárólag a szavazás tisztaságát szolgálják, azokat a 

Kiíró nem használja fel egyéb célra és a szavazást követően 1 éven túl nem őrzi meg. Szavazatát az 

iskola mellett található „Szavazok” gomb megnyomásával adhatja le, érvényes azonban csak abban az 

esetben lesz, ha azt a szavazást követően kapott emailben kapott linkre kattintva megerősíti.  

  

 A szavazás feltételei 

Érvényesnek kizárólag a szavazás feltételeinek megfelelő, és a szavazási időszak alatt beérkezett, 

megerősített szavazatokat tekintjük. Az ezen időszakon kívül érkező szavazatokat érvénytelennek 

tekintjük. Egy Szavazó egy emailcímről több különböző osztályra is szavazhat, de ugyanarra az 

osztályra csak egyszer. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációk és szavazatok valódiságát 

ellenőrizze, a többszörös, illetve a nyilvánvalóan manipulált módon (például: eldobható e-mail címről 

küldött) generált szavazatokat törölje, valamint az azokkal leadott szavazatokat érvénytelenítse.  

 

8. A nyereménnyel kapcsolatos feltételek 

 

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a program 

lezárását követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes 

nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró 

terhére nem értékelhető. A Kiíró a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja 

biztosítani. A programban résztvevők vállalják, hogy együttműködnek a Kiíróval annak érdekében, 

hogy nyereményük átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. A nyeremények átadása-

átvétele banki átutalással valósul meg 

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA 

fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének 

költségei) a nyertest terhelik. A pályázati feltételek elfogadásával a Szavazó tudomásul veszi, hogy a 

program tartalma, adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket 

kedvezőtlenül befolyásoló, a Kiírón kívül álló tényezőkért, mint például (de nem kizárólagosan) 

kapcsolati hibák, a számítógépes eszközök teljesítménye, adatátviteli sebesség, valamint a biztonságos 

hálózati kapcsolat fenntartása, a Kiíró nem vállal felelősséget. Nem vállal a Kiíró felelősséget olyan 

esetekben sem, mikor azért nem érkezik meg (időben) a szavazat, mert: 

 a szolgáltatás rajta kívül álló okból nem használható, 

 a Kiíró rajta kívül álló okból nem tudja fogadni a szavazatokat, 

 egyéb, a Kiírón és a Kiíró érdekében eljáró harmadik személyeken kívül álló okok merülnek 

fel. 

 

9. A pályázattal kapcsolatos kérdések, további információk 

 

A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. 

A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.cetelemzoldsuli.hu weboldalon. Az 

iskolák a pályázat beküldésével, valamint a Szavazó a szavazásban való részvétellel a részvételi 

szabályzat valamennyi feltételét elfogadják. 

 

http://www.cetelemzoldsuli.hu/


A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit a zoldsuli@cetelem.hu e-mail címre 

várjuk. 

 

A Cetelem Zöldsuli Program adatkezelési tájékoztatói a következő oldalon érhető el: 

http://cetelemzoldsuli.hu/api/uploads/CETELEM%20zoldsuliAT-web.pdf 

 

http://cetelemzoldsuli.hu/api/uploads/CETELEM%20zoldsuliAT-szul-gyer.pdf 

 

 

További információ: 

 

www.cetelemzoldsuli.hu 

http://www.facebook.com/cetelemzoldsuli 
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