CETELEM ZÖLDSULI PROGRAM
Részvételi szabályzat és pályázati kiírás 2021
„Zöldebben a suliba” – mutasd meg, hogyan közlekedsz másként!

Fontos! A határidőket módosítottuk, az új határidők:
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 12.
Szavazás időszaka: 2021. november 17-24.
Zzűri kiválasztása: 2021. november 29.
Nyertesek kihirdetése: 2021. november 30.

A Cetelem Bank immár jubileumi, tizedik alkalommal hirdeti meg az általános iskolás gyerekek
környezettudatos, felelős gondolkodásának erősítése jegyében a Cetelem Zöldsuli Program pályázatot.
A pályázat témája az idei évben: „Zöldebben a suliba”
A biciklizés nemcsak kiváló szabadidős és sporttevékenység, de az egyik leginkább fenntartható és
környezetbarát közlekedési mód. Ha az autó helyett a kerékpárt választjuk, 92 százalékkal csökkentjük
CO2-kibocsátásunkat. A kerékpározás az iskolába és a munkába járáshoz is az egyik legpraktikusabb
megoldás, nem kell a dugóban vesztegelnünk vagy a buszra várakoznunk. A Cetelem Bank a felelős és
fenntartható fogyasztói döntések elkötelezett támogatójaként munkatársait is nap mint nap arra
ösztönzi, hogy válasszák a zöld közlekedési módokat, és bringázzanak, rollerezzenek vagy sétáljanak a
munkába. Idén Titeket is erre buzdítunk, méghozzá jubileumi nyereményekért!
Közlekedjetek zölden és sportosan!
Mutassátok meg, meséljétek el, Ti hogyan közlekedtek, miért és merre szerettek bringázni, vagy akár
rollerezni, sétálni, gördeszkázni! Nyerjétek meg a 2 db 500 000 Ft-os vagy a 10 db 200 000 Ft-os díj
egyikét, és tegyétek bringabaráttá a sulit!
A pályázati feladat idén két részből áll:
1. Egyedi biciklis mez tervezése: alkossátok meg az osztállyal közösen a legmenőbb biciklis mezt,
amit szívesen hordanátok bringázás közben. A látványterv megalkotásához bármilyen kreatív
technika használható.
2. Rövid, kreatív videó összeállítása: készítsetek egy rövid (max. 2 perces) videót, amiben
megmutatjátok, ti hogyan, merre tekertek, és meséljétek el, ti mit szerettek a legjobban a
bringázásban (vagy rollerezésben, gördeszkázásban vagy sétálásban), ösztönözve ezzel
másokat is! A videó akár fotók felhasználásával is összeállítható, vágáshoz javasoljuk pl. a
Windows Movie Maker 10, az OpenShot Video Editor, a DaVinci Resolve eszközöket!
A pályázati felületre a korábbi évekhez hasonlóan csak egy rövid leírás és egy kép tölthető fel. Ezért
javasoljuk, hogy a pályázati videót töltsétek 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:

- kreativitás
- közösségi aktivitás (mennyien vettek részt aktívan a feladatban)
- megvalósítás színvonala
- pályamű egyedisége, eredetisége
A pályázat díjazása:
A pályázat főnyereménye: 500 000 Ft.
A főnyereménnyel díjazott, zsűri által választott osztályok száma: 2, két osztály pályamunkáját
díjazzuk.
A pályázat további nyereménye: 200 000 Ft.
A további díjazott, legtöbb közönségszavazatot gyűjtő osztályok száma: 10, tíz osztály
pályamunkáját díjazzuk.
Kiíró: Magyar Cetelem Zrt. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.)
A pályázat célja
A Cetelem Zöldsuli Program célja a környezettudatos gondolkodás erősítése az általános iskolás
gyermekek, vagyis a jövő generációjának aktív bevonásával.
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 zöld közlekedést
támogató iskolai infrastruktúra fejlesztésére – például fedett bicikli tárolók, öltözők
kialakítására, karbantartó eszközök beszerzésére, egyéb, a környezetbarát közlekedési
módokat támogató beruházásra 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:
 A pályázati anyag két részből áll:











1.
Egyedi biciklis mez tervezése: alkossátok meg az osztállyal közösen a legmenőbb
biciklis mezt, amit szívesen hordanátok bringázás közben. A feladathoz bármilyen kreatív
technika használható.
2.
Rövid, kreatív videó összeállítása: készítsetek egy rövid (max. 2 perces) videót, amiben
megmutatjátok, ti hogyan, merre tekertek, és meséljétek el, ti mit szerettek a legjobban a
bringázásban (vagy rollerezésben, gördeszkázásban vagy sétálásban), ösztönözve ezzel
másokat is! A videó akár fotók felhasználásával is összeállítható, vágáshoz javasoljuk pl. a
Windows Movie Maker 10, az OpenShot Video Editor, a DaVinci Resolve eszközöket!
Pályázó osztály adatai: iskolai alapítvány neve, iskola neve, iskola elérhetősége, osztály neve,
kapcsolattartó neve, elérhetősége.
A pályázati felületre egy rövid leírással (benne a videó publikusan elérhető linkjével) és egy kép
(biciklis mez látványterve) feltöltésével lehet pályázni. A pályázati videót javasoljuk feltölteni
egy, az interneten publikusan elérhető helyre, és az arra mutató linket beilleszteni 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 (2021. október 26.).
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: 2021. október 26. 10:00 óra
A pályázati anyag részét képző 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 a zöld közlekedést támogató infrastruktúra fejlesztést
2022. augusztus 31-ig megvalósítja.

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 2021. november 3. 14:00 óra és november 12. 14:00 óra között zajlik.
A támogatásban részesülő 12 iskola kiválasztása a következők szerint történik:
1. Közönségszavazás: 10, legtöbb online szavazatot gyűjtő osztály jut az iskolai alapítványokon
keresztül egyenként 200 000 forint támogatáshoz.
2. Zsűrizés: a Cetelem és partnerei munkatársaiból álló zsűri szakmai döntése alapján kiválasztott
további 2 osztály számára nyújt az iskolai alapítványokon keresztül egyenként 500 000 forint
támogatást.
A pályázat keretében nyújtott támogatás a zöld közlekedést támogató iskolai infrastruktúra
fejlesztésére fordítható – például fedett bicikli tárolók, öltözők kialakítására, karbantartó eszközök
beszerzésére.
Eredményhirdetés:
Az eredményhirdetés időpontja: 2021. november 18.
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 célból, és azok 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.
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

