Pályázati kiírás
Detki Keksz – óvodai kreatív pályázat
Készítsetek új lakóhelyet kedvenc Detki állataitoknak!
Pályázók köre: A pályázat során magyarországi óvodák jelentkezését várjuk. Egy csoportnak
több pályamunka benyújtására is lehetősége van, azonban egy pályázatot csak egy csoport
nevében nyújthatnak be. A nyeremények egy csoport számára szólnak.

Pályázati időszak: 2021. november 2. – november 30.
Közönségszavazás: 2021. december 6. – december 10.
Eredményhirdetés: 2021. december 17.
Pályázati weboldal: www.detkiokosjatek.hu
(Pályázat Óvodáknak menüpont)

Pályázat célja: A Detki Keksz Kft. óvodai kreatív pályázatának célja, hogy minél több óvodai
pedagógus ismerhesse meg és alkalmazhassa az ingyenesen elérhető, játékosan fejlesztő Detki
Okosjáték Programot, és ezáltal közösen hozzájárulhassunk az óvodás korosztály fejlődéséhez.
A Detki Keksz Kft. olyan magyarországi óvodák – és rajtuk keresztül olyan óvodai pedagógusok
– jelentkezését várja, akik szívesen veszik és alkalmazzák az alternatív és újító tanítási
lehetőségeket a csoportjukba járó gyermekek fejlesztésére.

A pályázat központi témája: Készítsetek új lakóhelyet kedvenc Detki állataitoknak!
Teljesítendő feladat: A pályázó óvodai csoportoknak az óvónő segítségével első lépésként
érdemes megismerkedniük a Detki Okosjáték Program oldalán (www.detkiokosjatek.hu) a
Detki Állatkert lakóival. A Detki Állatkertből a gyerekeknek ki kell választaniuk kedvenc
állataikat, majd egy kreatív alkotás keretében be kell mutatniuk, hogy milyen az általuk
elképzelt legszuperebb lakóhely a választott állatoknak. Az alkotás során bármilyen technikát
(rajz, festés, építőkocka, textil stb.) használhatnak. Az elkészült pályaműveket az óvónő
segítségével fotózzák le és töltsék fel a pályázati weboldalra a pályázati űrlap kitöltése mellett.
A pályázat feltöltéséhez a Detki Okosjáték Programba való regisztráció, vagy meglévő
regisztráció esetén a Programba való belépés szükséges.
Kérjük, hogy adatvédelmi okokból a pályázati fotón gyerekek ne szerepeljenek!

Technikai feltételek: A pályamunkák készítése során többféle alapanyag és technika
alkalmazható, a lényeg, hogy a kreatív munka egyértelműen átadja és szemléltesse az ötletet
és valamilyen módon legyen benne a gyermekek keze munkája, illetve minél kreatívabb,
színesebb és különlegesebb legyen a végeredmény. Szívesen fogadjuk a kedves, vicces és
kreatív megoldásokat is.
Pályázatok benyújtásának feltételei: Pályázatra jelentkezni a jelentkezési online űrlap pontos
kitöltésével és a pályázati munka online feltöltésével lehet a www.detkiokosjatek.hu oldalon
a „Pályázat óvodáknak” menüponton keresztül.
•
•
•

A feltöltésnél a lebonyolító a feltöltési dátumot veszi figyelembe!
A képet .jpg formátumban, a jelentkezési űrlapon online feltöltve várjuk.
A kép mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot.

Csakis pontosan kitöltött jelentkezési űrlapot tudunk elfogadni. A részvétel feltétele a
pályázati fotó feltöltése a megadott szempontok alapján. A pályázók hozzájárulnak, hogy a
pályázati fotót a Detki Keksz Kft. a www.detkikokosjatek.hu oldalon közzétegye. A pályázók
hozzájárulnak, hogy a Detki Keksz Kft. a nyereményeket nyilvános program keretében is
átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes pályázók nevét és fotóját a
tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós, valamint reklám célokat szolgáló
audio-, fotó- és videóanyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a pályázatban történő
részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz,
hogy a róluk készült hang-, illetve videófelvételt és fényképeket a Detki Keksz Kft. az
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok
maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá,
hogy rendelkezésre állnak médiainterjú céljából. Az Adatkezelési
Tájékoztató elérhető a www.detkiokosjatek.hu weboldal
„Pályázat óvodáknak” menüpontjában.

Megszerezhető nyeremények:
Zsűri által odaítélt fődíj – 1 db / Minipolisz osztálykirándulás
(A 9 fős szakmai zsűri által legkreatívabbnak tartott pályázat nyereménye, amely a pályázó csoport
számára szól. Az osztálykirándulás során a Minipoliszba való utazásról is gondoskodunk. Amennyiben
a Covid–19 járvány következtében hozott rendelkezések alapján a nyeremény nem használható fel
legkésőbb 2022. február 28-ig, úgy a fődíjnyertes pályázat jutalma egy 150.000 forint értékű REGIO
JÁTÉK ajándékutalvány.)

Zsűri által odaítélt különdíj – 1 db /Mesekönyvcsomag és KreOvi Box 40.000 Ft értékben
(A 9 fős szakmai zsűri által a különdíjra kiválasztott pályázatot benyújtó csoport nyereménye. Tartalmát
az AnyaMesélj.hu saját, Hermann Marika által írt mesekönyveiből és kreatív fejlesztődobozaiból állítja
össze.)

Közönségdíjak – 10 db / STABILO ajándékcsomag 50.000 Ft értékben
(A közönségszavazás során a 10 legtöbb szavazatot összegyűjtött pályázatot benyújtó csoportok
nyereménye.)

Extra nyeremények – 5 db / REGIO JÁTÉK ajándékutalvány 25.000 Ft értékben
(Az összes, sikeresen benyújtott pályázat között gépi úton kisorsolva, összesen 5 db ajándékutalvány,
amely levásárolható a REGIO JÁTÉK webshopon és országszerte az üzletekben is.)

Gyorsasági nyeremények – 50 db / 10 csomag Detki állatfigurás háztartási keksz
(Az első 50 pályázat nyereménye, pályázó csoportonként 10 csomag Detki állatfigurás háztartási keksz.)

Pályázatok értékelése: A pályázati időszak alatt beérkezett pályázatok közül a 9 fős szakmai
zsűri választja ki az 1 db fődíj és 1 db különdíj nyertesét 2021. december 10. – 17. között.
A beérkezett pályázatokra közönségszavazás során a közönség is szavazhat
2021. december 6. – 10. között. A szavazás során a 10 legtöbb szavazatot kapott
pályázócsoport a zsűri döntésétől függetlenül közönségdíjat kap. A közönségszavazás a Detki
Okosjáték Programba történő regisztrációt követően végezhető el.
A pályázat során az első 50 sikeres pályázatot benyújtó csoport gyorsasági nyereményben
részesül. A gyorsasági nyeremény esetében a pályázat feltöltésének időpontja az irányadó.
A pályázati időszak lezárását követően a sikeresen benyújtott pályázatok között a szerencse
elvén alapulva, gépi sorsolással extra nyeremények is kisorsolásra kerülnek.

Értékelési szempontok: Az 50 db csoportonkénti gyorsasági ajándékot a pályázatok beérkezési
sorrendje dönti el, a sorrend meghatározásához a feltöltés időpontját vesszük figyelembe. A
pályázat végén kisorsolt 5 db extra nyeremény esetében az eredmény a szerencse elvén
alapszik. A közönségszavazás során a szavazás a szavazók szubjektív véleményén alapszik, az
eredmény a szavazatok számának függvénye.

A pályázati munkákat a fődíj és a különdíj esetében az alábbi szempontok alapján
értékeli a 9 fős szakmai zsűri:
•
•
•
•

mennyire kapcsolódik a pályázati kiírásban megfogalmazottakhoz a pályázat;
felhasznált eszközök változatossága, sokszínűsége;
a pályázat egyedisége, látványossága, kreatív kivitelezése;
a pályázat elkészítésébe bevont gyerekek száma.

A szakmai zsűri döntése végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

Értesítés a döntésről, a nyertessel való kapcsolatfelvétel határideje: 2021. december 17-én
várható, amelyről a jelentkezők e-mailben és telefonon kapnak tájékoztatást. Az eredmény a
pályázat weboldalán is elérhető lesz.

Sok sikert kívánunk a pályázat során!
Üdvözlettel:
a Detki Keksz Kft. csapata
detkipalyazat@bangbang.hu
A pályázat lebonyolításában a Detki Keksz Kft. szakmai partnere a Bang Bang Ideas Kft.

Mielőtt a pályázatot benyújtod, kérjük, olvasd el figyelmesen a vonatkozó Adatvédelmi
Szabályzatot is! Az említett dokumentum a www.detkikokosjatek.hu oldalon a „Pályázat
óvodáknak” menüpontban is elérhető.

