CETELEM ZÖLDSULI PROGRAM
Részvételi szabályzat és pályázati kiírás 2020
„Tudatos az új normális” – mutasd meg, hogyan élsz másképp!
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: „Másképp élünk – a tudatos az új normális”
Mutassátok be kreatív eszközökkel, hogy számotokra milyen az „új normális”, hogyan
változtattatok a korlátozások időszaka alatt a szokásaitokon, hogyan éltek, vásároltok, közlekedtek
MÁSKÉNT és TUDATOSABBAN, és ez hogyan segít megóvni a Föld erőforrásait, csökkenteni a
túlfogyasztást és az ökológiai lábnyomunkat. A kreatív pályázatok célja a példamutatás.
Javasoljuk, hogy a vírushelyzetre tekintettel használjatok digitális kollaborációs eszközöket (pl.
Teams, Zoom), készítsetek prezentációt (pl. Prezi), infografikát (pl. Pictochart, Canva), montázst (pl.
Adobe Spark), videót (pl. Windows Movie Maker 10, OpenShot Video Editor, DaVinci Resolve)!
A pályázatra bármilyen kreatív eszközzel készült alkotás benyújtható, de a pályázati felületre csak
egy rövid leírás és egy kép tölthető fel. Ezért ha valamilyen digitális formátumú pályaművet –
például videót, prezentációt, infografikát készítetek, akkor javasoljuk, hogy töltsétek azt fel egy az
interneten publikusan elérhető helyre, és az arra mutató linket illesszétek be a pályázati felület
leírás részébe.

A zsűri a következő szempontokat fogja mérlegelni a pályázatok elbírálása során:
- szerepel-e a pályázó osztály iskolájának címe a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet mellékletében
felsorolt, kedvezményezett települések jegyzékében
- bír-e hosszútávú szemléletformáló hatással a pályamű
- kreativitás, megvalósítás színvonala
- mennyiben járul hozzá a bemutatott ötlet a fenntarthatósághoz, ökológiai lábnyomunk
csökkentéséhez
- pályamű egyedisége, eredetisége
A pályázat nyereménye:
200 000 Ft, amely felhasználható a digitális oktatást segítő elektronikai eszközre, szolgáltatásra. A 10
nyertes szavazás útján kerül kiválasztásra.
500 000 Ft amely felhasználható a digitális oktatást segítő elektronikai eszközre, szolgáltatásra. Az 5
nyertes szavazás útján kerül kiválasztásra.
Kiíró: Magyar Cetelem Bank Zrt. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.)
Háttér:
William Rees kanadai ökológus 1996-ban alkotta meg az ökológiai lábnyom fogalmát, hogy mérje az
emberi tevékenység környezeti hatásait. Az ökológiai lábnyomunk mérete számtalan dologtól függ.
Számít például, hogy otthon mennyi energiát, villanyt, földgázt használunk, hogyan közlekedünk,
milyen messzire és mivel utazunk nyaralni, mit eszünk, mit vásárolunk, mennyi hulladékot termelünk.
Az emberiség először 1970-ben lépte túl a Föld erőforrás-felhasználásának fenntartható szintjét,

akkor december 29-ére esett a túlfogyasztás napja, az a nap, amikorra elhasználtuk bolygónk egy
évre elegendő erőforrásait. Azóta egyre „nagyobb lábon élünk”, a Túlfogyasztás világnapja pedig
egyre korábbra esik - a tavalyi évben már július 29-én volt, vagyis 5 hónappal előbb, mint 1970-ben.
2020-ban főként a koronavírus következtében hozott korlátozások miatt a túlfogyasztás világnapja
három héttel kitolódott a múlt évhez képest. Ez azt jelenti, hogy az emberiség ökológiai lábnyoma
9,3%-kal csökkent az elmúlt év azonos periódusához képest. Az emberek otthon maradtak, a
gazdaság lelassult, a kereslet, a járműforgalom, az építőipari aktivitás és az élelmiszerpazarlás is
csökkent. A megváltozott mindennapok során jobban odafigyeltünk egymásra, a bolygónkra és saját
magunkra is. Az autót sokan biciklire cseréltük, nem vásároltunk semmi feleslegeset, menza és
étterem helyett otthon sütöttünk, főztünk, nem volt vettünk új ruhákat, mert csak a legszükségesebb
dolgokért mozdultunk ki a lakásból. Új szokásaink hozzájárultak egy tudatosabb, fenntarthatóbb
élethez, egy olyan új normálishoz, amely segít megóvni bolygónk erőforrásait.
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, hogy digitális oktatásuk
fejlesszék eszközök vagy szolgáltatások segítségével. A pályázaton a Cetelem 30 osztály számára nyújt
az iskolai alapítványokon keresztül támogatást.
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 a digitális
oktatáshoz kapcsolódó eszközre, szolgáltatásra a fordítja,
• vállalja, hogy egyezteti Kiíróval a nyeremény felhasználásának célját
A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a fenti feltételeket teljesítik.
3. A pályázati anyag tartalma
Kötelező elemek:
• Pályázati anyagként olyan kreatív pályaművet várunk, amely bemutatja, hogyan változtattak
a diákok a korlátozások időszaka alatt a szokásaikon, hogyan éltek, vásároltak, közlekedtek
MÁSKÉNT és TUDATOSABBAN, és ez hogyan segít megóvni a Föld erőforrásait, csökkenteni a
túlfogyasztást és az ökológiai lábnyomunkat.
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Pályázó osztály adatai: iskolai alapítvány neve, iskola neve, iskola elérhetősége, osztály neve,
kapcsolattartó neve, elérhetősége.
A pályázati felületre a projekt leírása mellett egy kép feltöltésével lehet pályázni. Ha a
pályázat során digitális formátumú pályamű – például videó, prezentáció, infografika készül,
akkor javasoljuk annak feltöltését egy az interneten publikusan elérhető helyre, és az arra
mutató link beillesztését a pályázati felület leírás részébe.
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:
- a pályázó a résztvevő gyermekek, illetve szüleik rendelkezésére bocsátotta a
részükre szóló adatkezelési tájékoztatót;
- 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;
- a képen nem szerepelhet olyan személy, aki nem járult hozzá a felvétel
rögzítéséhez, vagy e tekintetben nem nyilatkozott;
- 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;
- 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.
Olyan képet, videót, amelyen olyan személy látható, aki nem nyújtott be hozzájárulást, nem
tudunk befogadni a pályázatra.
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
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. december 4. 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 összegét 2021. szeptember 30-ig felhasználja.
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 2020. december 7. 14:00 óra és december 16. 14:00 óra között zajlik.
A támogatásban részesülő 15 iskola kiválasztása a következők szerint történik:
1. Közönségszavazás: tíz, legtöbb online szavazatot gyűjtő osztály pályázata egyenként 200
000 (kétszázezer) forintos támogatást nyer, melyet a digitális oktatáshoz kapcsolódó eszközre,
szolgáltatásra használhat fel.

2. Zsűrizés: a Cetelem és partnerei munkatársaiból álló zsűri szakmai döntése alapján kiválasztott
további öt pályázat szintén egyenként 500 000 (ötszázezer) forintos támogatáshoz jut, a digitális
oktatáshoz kapcsolódó eszközre, szolgáltatásra használhat fel.
Eredményhirdetés:
Az eredményhirdetés időpontja: 2020. december 21.
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
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:
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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.
A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit a zoldsuli@cetelem.hu e-mail címre
várjuk.
A Cetelem Zöldsuli Program adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon érhető el:
http://cetelemzoldsuli.hu/api/uploads/Cetelem_Zoldsuli_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf
További információ:
www.cetelemzoldsuli.hu
http://www.facebook.com/cetelemzoldsuli

