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INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ADATOK
 A pályázat kiírója: EZ Parkolók Kft., cím: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 9., telefon: +36 1 302 5366
  E-mail: info@ezpark.hu
 A pályázat témája: „Varázslatos Parkolóház”

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
 Jelentkezési lap: A. Kérjük, a rajzoddal együtt küldd el számunkra kitöltve a  Jelentkezési lapot is (lásd: következő oldal)
  B. vagy pedig a rajzod hátuljára feltüntetni a Pályázati űrlap kérdéseire adott válaszokat! (Név, Születési 
   hely és dátum, Szülő, gondviselő neve, stb.)
 Beküldés határideje: 2017. október 31. 
 Rajzok eljuttatása: A. ELEKTRONIKUSAN*: A jelentkezéshez szükséges adatok kitöltése után, beszkennelt rajzodat töltsd fel 
   egyszerűen a következő linkre kattintva: www.goo.gl/mtt2Pk
  B. E-MAILBEN*: A rajzot lehetőséged van beszkennelve, JPEG vagy PDF formátumban elküldeni nekünk, 
   az info@ezpark.hu e-mail címünkre.
   C. POSTÁN: A rajzot lehetőséged van postán is (levélküldeményként) elküldeni részünkre, az alábbi címre: 
   EZ Parkoló Kft., cím: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 9. Kérjük, a kinyomtatott és kitöltött Jelentkezési 
   lapot is csatold hozzá (lásd: következő oldal),  illetve a borítékra írd rá: Varázslatos Parkolóház Rajzverseny
  D. SZEMÉLYESEN: A rajzokat személyesen is le lehet adni bármelyik EZ Park parkolóházban. 
   A parkolóházaink címei megtalálhatók a www.ezpark.hu/parkolohazak weboldalon.
  *Fontos: amennyiben elektronikusan töltöd fel, vagy e-mail-ben küldöd el nekünk, kérjük, hogy őrizd meg az eredeti rajzot is, mert 
   amennyiben azt is nyertesnek választja a zsűri, részt vesz majd a kiállításon is. Köszönjük!

 Több rajz beküldése: Egy pályázó maximum három rajzot küldhet be, ám legfeljebb csak egy kerülhet díjazásra.

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK
 Korcsoportok: I.  korcsoport: óvoda nagycsoport – 1. osztály
  II.  korcsoport: 2-4. osztály
  III.  korcsoport: 5-8. osztály

EREDMÉNYHIRDETÉS
 Helye: EZ Park Opera parkolóház, 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 9.
 Ideje: 2017. november 17. 15:00
 Zsűri: Harsányi Levente (műsorvezető – Pető�  Rádió), Moizer Zsuzsa (képzőművész),  Török Tivadar (festőművész), 
  Bócsi Endre (EZ Park)

DÍJAK
 Fődíj: Mountain bike kerékpár* + parkolóbérlet
  *Mountain bike kerékpár: a nyertes pályázó választhatja ki a Decathlon gyermek méretű mountain bike kerékpárját, vagy egyéb, 
   Decathlonban kapható azonos értékű sporteszközt!

 További díjak:  1. díj: Családi állatkerti belépő + parkolóbérlet
  2. díj: Családi színházi belépő + parkolóbérlet
  3. díj: Meseautózás + parkolóbérlet

További kérdéseivel és észrevételeivel kérjük forduljon a pályázat kiírójához!
A pályázatra jelentkezők adatait bizalmasan kezeljük, csak a rajzversenyen való kapcsolattartáshoz, valamint a rajzok elbírálásához van 
szükségünk rájuk. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át. A pályázó, illetve törvényes gondviselője, a pályázat benyújtásával együtt 
hozzájárul ahhoz, hogy a rajzo(ka)t kiállítsuk, illetve online nyilvánosságra hozzuk! A nyertes pályaművek bemutatása alkalmával az alko-
tók nevét, osztályát/csoportját, iskoláját/óvodáját is feltüntetjük!

Sikeres pályázást kívánunk!


