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OBO VIDEÓPÁLYÁZAT 

Pályázati kiírás és szabályzat 

Az OBO Bettermann Hungary Kft. videópályázatot hirdet „A környezetvédelem 

menő!” címmel a környező települések tanulói számára. A pályázat célja a fiatal 

generáció környezettudatos életmódra, magatartásra történő ösztönzése, a témával 

kapcsolatos megoldások, ismeretek népszerűsítése a diákok körében. A pályázók a 

videóban ismertethetik, mit jelent számukra a környezetvédelem és mit tudnak tenni 

mindezért a hétköznapokban, akár otthon, akár az iskolában.  

Verseny leírása 

Feladat: Egy maximum 4 perces videófilm készítése, amelyben saját példákon 

keresztül bemutatásra kerül a környezetvédelem fontossága, a kortárs csoport 

motiválása, a téma népszerűsítése. 

A pályázat elfogadásának feltétele, hogy minden csapattagnak szerepelnie kell a 

videón. 

Pályázók köre 

A pályázaton az OBO Bettermann Hungary Kft. által - előzetes szempontok alapján - 

kiválasztott iskolák felső tagozatos (5-8. évfolyam) és középiskolás (9-12. évfolyam) 

diákjai indulhatnak. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a Pályázó vállalja a 

pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy csapat minimum 7 főből álljon, 

melyből legalább 1 fő tanár legyen. Egy iskolából bármennyi csapat jelentkezhet. 

Pályázati nyeremények 

Az OBO szakmai zsűrije által legjobbnak értékelt filmet készítő csapatok diákjai 

részesülnek díjazásban. Mindkét korcsoportban 1-1 győztes kerül kihirdetésre.  A 

győztes filmek készítői részt vehetnek egy rendhagyó, környezetvédelmi témájú 

üzemlátogatáson az OBO Bettermann vállalatcsoport magyarországi telephelyén, 

Bugyin, ahol megismerkedhetnek egy ipari termelő vállalat napi működésével és a 

cégnél megtalálható zöld megoldásokkal, beruházásokkal.  

A két nyertes csapat iskolájának alapítványa 50.000 - 50.000 Ft támogatásban 

részesül, melyet kulturális vagy környezetvédelmi tevékenységre fordíthatnak. 
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A nyertes csapatok tagjai Csodák Palotája belépőjegyekkel és értékes 

ajándékcsomagokkal gazdagodhatnak. 

Az OBO továbbá vállalja, hogy a díjátadón és az üzemlátogatáson való részvételhez, 

vagyis az iskola és a vállalat telephelye közötti utazáshoz (oda- és visszaút) 

autóbuszt biztosít az intézmények számára, melynek költségét az OBO állja. 

A jelentkezés feltételei 

A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett 

feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját. 

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

információkat, illusztrációkat, képi- és hanganyagokat az OBO Bettermann Hungary 

Kft. nyilvánosan felhasználja. 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával az OBO Bettermann 

Hungary Kft. jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja marketing célra a 

csapat és az iskola nevét. 

A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szempontból márkanév-, illetve 

brandmentes, megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak. 

Az iskola vállalja, hogy a kisfilm minden szereplőjétől beszerzi és az OBO 

Bettermann Hungary Kft. részére eljuttatja (e-mail-ben: palyazat@obo.hu vagy postai 

úton: OBO Bettermann Hungary Kft., 2347 Bugyi, Alsóráda 2.) az arra vonatkozó 

szülői (törvényes képviselő) nyilatkozatokat, jóváhagyja a filmben való szereplést és 

hozzájárul a videó pályázatra való benyújtásához, illetve a kisfilm további 

felhasználásához.  

A pályázó biztosítja az iskolaigazgató hozzájárulását a pályázaton való elinduláshoz. 

Az OBO Bettermann Hungary Kft. azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a 

fenti feltételeket teljesítik. 

A pályázati anyag tartalma 

Kötelező elemek: 

 1 db MP4 formátumú, fekvő tájolással készített maximum 4 perc hosszúságú 

kisfilm, amely az alábbi elemeket is tartalmazza: 

 A kisfilm címe  

 OBO videópályázat 

mailto:palyazat@obo.hu
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 A környezetvédelem menő  

 A készítő csapat neve és iskolája 

A pályázat határideje, beküldési módja 

A pályázatok leadásának határideje: 2019. május 6. (hétfő) 

A pályázati filmet a pályázóknak YouTube videóként kell feltölteni egy saját ötletű 

filmcím megadásával és annak linkjét a palyazat@obo.hu e-mail címre „A 

környezetvédelem menő  - OBO Bettermann videópályázat” tárgy megjelöléssel, az 

iskola és csapat nevével feltüntetve együtt kell elküldeni. 

Az értékelés szempontjai 

- a film megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak, a tartalmi és formai 

követelmények hibátlan teljesítése 

- a videófilm ötletessége 

- a technikai kritériumoknak történő megfelelés: képminőség, hangminőség, 

vágás minősége 

Eredményhirdetés 

A résztvevőket és a nyerteseket az OBO Bettermann Hungary Kft. e-mailben 

tájékoztatja a pályázat eredményéről, illetve a nyeremény átadásának részleteiről. 

A pénznyeremények juttatása az iskola alapítványának történik. 

A pályáztató nem minden esetben köteles győztest hirdetni. 

Meddig lehet átvenni a nyereményeket? 

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 

legkésőbb a pályázat lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény 

időben való átadása meghiúsul, a nyereményigény elévül. 

Egyéb feltételek 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra át nem válthatóak.  
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Felelősség kizárása 

A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően az OBO 

Bettermann Hungary Kft-t felelősség nem terheli. A csapatok a pályázat beküldésével 

a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják. 

Adatvédelem 

A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Az OBO Bettermann 

Hungary Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. 

Kapcsolat 

A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni a palyazat@obo.hu 

e-mail címen lehet. 

Általános szabályozás 

A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat 

szervezője, az OBO Bettermann Hungary Kft. a résztvevők adatait (név, e-mail cím) 

díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és 

dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők hozzájárulnak 

továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket az OBO Bettermann Hungary Kft. 

további programjai ismertetése céljából felhasználja. Harmadik személyeknek az 

OBO Bettermann Hungary Kft. ezen információkat nem adja tovább. 

Amennyiben a nyertes pályázatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény 

odaítélésének kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában az OBO 

Bettermann Hungary Kft. döntése végleges és nem vitatható. 

Bármilyen felmerülő vitás esetben az OBO Bettermann Hungary Kft. döntése az 

irányadó. 

Az OBO Bettermann Hungary Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben 

valamely résztvevő a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt 

sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből. 

A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj átvételét követően is – a 

programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja 

maga után. A szabályzat megszegésével az OBO Bettermann Hungary Kft-nek 

mailto:palyazat@obo.hu


5 

okozott kárért az iskola teljes körű felelősséget vállal. Az OBO Bettermann Hungary 

Kft. döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Az OBO Bettermann Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen kiírás 

módosítására, ill. kiegészítésére. 

 


