
 

 

 

ÉLETÜNK MOSOLYAI 
„Tegyünk Együtt a Gyermekekért”pályázati felhívás 

 
A Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. pályázatot hirdet a három, észak-alföldi 
hátrányos helyzető kistérségben lévı általános iskolák számára olyan kisfilmek 
készítésére, amelyek életünk és mindennapjaink kisebb-nagyobb örömeit mutatják be a 
gyerekek szemszögébıl.  
 
1. A pályázat célja 
A Danone Kft. – a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közremőködésével – azzal a céllal 
hirdeti meg a pályázatát, hogy rászoruló általános iskoláktejtermék-támogatáshoz 
jussanak. A program során támogatott rászorulók olyan,kizárólag általános iskolák 
lehetnek, amelyek hátrányos helyzető térségekbenmőködnek.  
 
2. A támogatás formája 
A pályázaton kiválasztott 2, azaz két oktatási intézmény az intézmény létszámának (1-8. 
osztályos tanulók, tantestület tagjai) megfelelı mennyiségő tejterméket (1 joghurt/fı/nap) 
kap mindennap a 2014/2015-ös tanév végéig, 2015. március 9-tıl június 15-ig. 
 
Az élelmiszertámogatáson túl a Danone Kft. egészséges életmódra ösztönzı programja 
keretében interaktív egészségórát ésismeretterjesztı kiállítást is szervez egy-egy 
alkalommal a kiválasztott oktatási intézményekben.  
 
A Danone Kft. a szállítás minden feltételét vállalja, illetve a fenti terméktámogatással 
összefüggésben felmerült költségetfedezi. 
 
3. A pályázók köre 
A pályázaton részt vehet mindenHevesi, Mezıcsáti és Tiszafüredi kistérségben mőködı 
általános iskola.  
 
4. A pályázat tartalmi követelményei 
• A pályázatra egy max. 3 perc hosszúságú kisfilmet kell benyújtani, amelynek témája 

és egyben címe: „Életünk mosolyai”.  
• A film kreatívan, játékosan és egyéni megközelítésben dolgozza fel a témát. 
• A kisfilm gyermekek aktív közremőködésével készüljön (pl. szereplık, narrátor, 

operatıri és vágó feladatok stb.).  
• A kisfilm bármilyen technikával készülhet, nincs technikai megkötés (pl. 

videokamera, fényképezıgép kamerája, mobiltelefon kamerája stb.). 
• A kisfilm bármilyen mőfajú lehet (pl. dokumentumfilm, játékfilm, animációs film 

stb.). 



 

 

 
5. A pályázat formai követelményei, benyújtásának módja, határideje 

Az elkészített kisfilmeket egy szabadon választott video-megosztó portálra (pl.Youtube, 
Indavideó stb.) kell feltölteni, majd a feltöltött video linkjét, a video címét és a pályázó 
adatait elküldeni a www.tegy.hu honlapon található videoküldés menüpontban. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 20. 
 
A pályázat beadásakor a honlapon fel kell tüntetni a pályázó adatait: 

• Oktatási intézmény neve, címe, telefonszáma 

• Kapcsolattartó neve, e-mail címe 
• Oktatási intézmény létszáma 

 
A pályázat beadásakor a honlapon fel kell tüntetni a pályázat adatait: 

• Kisfilm címe 
• Filmtípus 

• Film idıtartama 
• Film szereplıinek és készítıinek neve 

 
Amennyiben a pályázókülsı partnereket, professzionális filmkészítésben jártas, hivatásos 
rendezıt, operatırt és/vagy stábot alkalmaz saját filmje elkészítéséhez,a pályázat 
beadásakor tüntesse fel a profi filmes(ek) nevét. 
 
Csak az a pályázat tekinthetı formailag érvényesnek, mely a megadott határidın belül 
érkezik be.  
A pályázatra egy oktatási intézmény csak egy pályázatot nyújthat be. 
 
6. A pályázatok elbírálása 
A benyújtott pályázatok elbírálását a Danone Kft. által életre hívott„Tegyünk Együtt a 
Gyermekekért” Média Klub végzi,a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
közremőködésével. A Média Klub tagjai a hazai nyomtatott, online és elektronikus média 
képviselıi, újságírók és bloggerek. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. március 2. 
 
Elbírálási szempontok: 

• A pályázati kiírásnak való teljes körő, formai és tartalmi megfelelés. 
• Ötletesség, eredetiség, a kiválasztott történet egyedisége. 

• Kreatív megoldások. 
• Ötlet kidolgozottsága. 



 

 

• Csapatmunka. 
• Filmbeli megjelenítés és közérthetıség. 

• Az összkép erıssége. 
• Az Európai Unió és a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott iskolatej, 

illetve egyéb élelmiszerprogramban való részvétel. 
 

7. A nyertes pályázók kiértesítése, szerzıdéskötés 
A nyertes pályázókat e-mail-ben és telefonon értesítjük ki. A pályázatokkal kapcsolatos 
döntés a Danone Kft. (www.danone.hu), a Tegyünk Együtt a Gyermekekért 
(www.tegy.hu) és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület (www.elelmiszerbank.hu) 
weboldalán is közzé lesz téve az eredményhirdetés idıpontjáig. A tejtermékek 
kiszállításának idıpontját és módját a Danone Kft. közvetlenül egyezteti a nyertes 
pályázókkal. 
 
A nyertes pályázókkal 2015. március 2-16. között a Danone Kft. szerzıdést köt. 

 
8. A pályázók általános és kommunikációs kötelességei a megvalósítás során 
• A pályázó az átvett tejtermékeket nem használhatja fel üzleti célokra, nem 

értékesítheti, hanem azokat kizárólag, ellenszolgáltatás nélkül, ingyenesen adhatja át 
az oktatási intézmény minden tanulójának.  

• A „Tegyünk Együtt a Gyermekekért” program és az élelmiszertámogatás nem 
használható fel semmiféle vallási, politikai vagy más ideológiai befolyásolás céljából. 

• A pályázó kötelezi magát arra, hogy amennyiben a„Tegyünk Együtt a Gyermekekért” 
programmal és/vagy az élelmiszertámogatással kapcsolatban kiadványt (tájékoztatót) 
készít, illetve a program és a támogatás a sajtóban nyilvánosságot kap (riport, 
újságcikk stb.), akkor a megjelenı mővön feltünteti, hogy a támogatás a Danone 
Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. „Tegyünk Együtt a Gyermekekért” programja 
keretében valósul meg. 
 

A „Tegyünk Együtt a Gyermekekért”program központi kommunikációs tevékenységét a 
Danone Kft. kommunikáció ügynöksége, az MEC Hungary Kft. látja el.  

 
A pályázó vállalja, hogy – a Danone Kft. erre vonatkozó igénye és megkeresése esetén–a 
programmal kapcsolatos kommunikációban aktívan közremőködik. A pályázó a közös 
sajtóközlemények kiadásához háttérinformációt biztosít, kérésre újságírók fogadását teszi 
lehetıvé. Továbbá, a közvetlenül a pályázóhoz érkezett sajtó megkeresésekrıl 
automatikusan tájékoztatást ad (médium neve, cikk/riport készítıje, megjelenés 
idıpontja) a kommunikációs ügynökség részére. 
 
A Danone Kft.fenntartja a jogot, hogy a programról készült képeket és pályázati 
kisfilmeket a saját anyagaiban megjelenteti, illetve kommunikációs céljaira felhasználja.  



 

 

 
A Danone Kft. fenntartja a jogot a program megvalósításának ellenırzésére. 
 

9. Adatvédelem 
A pályázó vállalja, hogy biztosítja a pályázati kisfilmben szereplı és a kisfilmet készítı 
kiskorúak és felnıttek nyilatkozatát a kép- és hangfelvételek felhasználásáról. 
 
A gyermek törvényes képviseletére jogosult Szülı/Gondviselı minden további feltétel 
nélkül, kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tegyünk Együtt a 
Gyermekekért egészséges életmódra ösztönzı program során meghirdetett pályázatra 
beérkezett kisfilmeket, a Szülı/Gondviselı felügyelete alatt álló kiskorúról készült 
pályázati kisfilmet, kép- és hangfelvételeket a Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó 
Kft. PR- és marketing tevékenységekre felhasználja. 
 
10. A támogatás elszámolása 
A Pályázó az élelmiszerek átadásáról elszámolást készíteni, és az elszámolást minden 
hónap 5-ig (eredeti példányon, postai úton) eljuttatni. A Pályázó saját másolatot is köteles 
készíteni és azt 3 évig megırizni. 

 
11. Kapcsolat 
A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket e-mailben vagy napközben 9:00-16:00 között 
telefonon tudjuk fogadni az alábbi elérhetıségen: 
MEC Hungary Kft. 
Kapcsolattartó: Pusztay Gabriella 
Telefon: 06-20-9458-719 
E-mail: gabriella.pusztay@mecglobal.com 
 
A kiírók indokolt esetben fenntartják a jogot a pályázattal kapcsolatos feltételek menet 
közbeni módosítására. 
 
Budapest, 2015. január 12.  

 
 
 


