Pályázati felhívás

Jelentkezési lap letöltése

Az Oláh-Gumiszervíz Kft. ötletpályázatot ír ki egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak
a hulladékká vált autóabroncsok alternatív hasznosítási lehetőségeinek feltárására.

OLÁH-GUMISZERVÍZ ÖTLETPÁLYÁZAT 2015
a környezettudatos gondolkodás előmozdításáért

Segíts a környezeted állapotán egy jó ötlettel!
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Részletes pályázati felhívás

Magyarországon évente mintegy 40.000 tonna gumiabroncs hulladék keletkezik, amelynek
hasznosítása csak részben megoldott. Számos esetben látni hulladékká vált gumiabroncsot a
természetben elhagyatva, ami nemcsak esztétikai probléma, környezeti szempontból is jelentős
károkat okoz.
Amennyiben Te magad is találkoztál már elhagyott gumiabronccsal, ami zavart és biztos voltál
abban, hogy sokkal jobb célt is tudnál találni neki, itt a lehetőség!
Ha érdekesnek találod a témát, és a gumiabroncsok használatára van egy - vagy akár több - jó
ötleted, gondolkodj el rajta, írd le és oszd meg velünk!

Az első helyezett nyertes 60 ezer Ft és egy Oláh-Gumis extra ajándékcsomag
A második helyezett 30 ezer Ft és Oláh-Gumis extra ajándékcsomag
A harmadik helyezett 10 ezer Ft és Oláh-Gumis extra ajándékcsomag
jutalomban részesül.
Továbbá minden, az ötlet pályázaton elinduló csapat, és egyén egy Oláh-Gumis ajándékcsomagot
kap ajándékba.
A beérkező pályaművek közül a legjobbakat szakmai zsűri választja ki. A zsűri elnöke a pályázatot
kiíró Oláh Gumiszerviz Kft. részéről Nagy-Szitha Zoltán. A zsűri tagjai: prof. dr. Csőke Barnabás
(Miskolci Egyetem), Zentai Tamás (Energotest Kft.), Dr. Fazakas Éva (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft.).

HATÁRIDŐ, BEADÁS
A pályázat beadásának határideje: 2015. Június 15.
A pályázáshoz szükséges adatlapot és nyilatkozatot innen töltheted le.
A pályaművek értékelésének határideje: 2015. Június 22.
Az eredmény közzététele és díjak ünnepélyes átadására 2015. Június 30-án kerül sor.
A nyertes ötletanyagát az Oláh Gumiszervíz Kft. Gumiabroncs hulladékainak hasznosítása
érdekében használhatja fel.
A pályaműveket a palyazat@olahgumi.hu e-mail címre várjuk.
Az e-mail tárgyában feltétlenül tüntesd fel: OLÁH-GUMISZERVÍZ ÖTLETPÁLYÁZAT 2015

KIK PÁLYÁZHATNAK
A pályázatra egyénileg, de akár 2-3 fős csapatokban is lehet jelentkezni. A pályázatra akkor
jelentkezhetsz, ha te – vagy csapat esetén annak minden tagja - jelenleg magyarországi egyetemen,
vagy főiskolán aktív státuszú hallgató.

HOGYAN PÁLYÁZHATSZ
Az ötletpályaművedhez jelentkezési lapot kell csatolnod, amelyet itt tudsz letölteni. Nagyon fontos,
hogy a jelentkezési lapot figyelmesen töltsd ki, adataidat és elérhetőségedet pontosan add meg! A
kitöltött jelentkezési lapodat ne felejtsd el aláírni és a nevezésed mellé beszkennelve becsatolni, mert
ötletpályázatod csak így lesz érvényes!
A 2015. Június 15. után, valamint a hiányosan kitöltött jelentkezési lappal és nyilatkozattal
megküldött ötletpályamunkákat nem tudjuk értékelni. (Az elektronikus levél beérkezésének dátuma
a mérvadó!)
Az Oláh-Gumiszervíz Ötletpályázatot az Oláh-Gumiszervíz Kft. gondozza. Teszi ezt azért, hogy a
környezettudatos gondolkodást elősegítse, valamint a környezeti fenntarthatóság érdekében a
hulladékká vált gumiabroncsok hasznosításának hatékonyságát növelje.

PÁLYAMŰ FORMÁTUMA
Minden egyén és csapat a pályaműveket számítógéppel készítve, az alábbi formátumok
valamelyikével nyújthatja be elektronikusan:




Áttekintő leírás (pl. pdf, word formátum),
Prezentáció (powerpoint),
Rövid kisfilm vagy animáció (avi, mpeg).

ÉRTÉKELÉS ÉS DÍJAZÁS
A beérkezett ötletpályaművekről a beküldési határidő lejárta után - 2015. Június 15 – június 22.
között – szakmai zsűri dönt a következő szempontok figyelembe vételével:






Innovatívitás, újszerűség
Műszaki, gazdasági megvalósíthatóság
A hasznosítás eredményének piacképessége
Rendszerszemléletű
Formailag áttekinthető

A pályaművek értékelésénél az ötletek gazdasági hatékonyságára, a végtermék értékesítési
lehetőségeire és a pályaművek kidolgozottságára az értékelésnél nagy hangsúlyt fektet a zsűri
bizottság.

A zsűri tagjai:

Prof. Dr. Csőke Barnabás – egyetemi tanár – Miskolci Egyetem
Zentai Tamás – ügyvezető igazgató – Energotest Kft.
Dr. Fazakas Éva – csoportvezető – Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonprofit Kft.

A zsűri elnöke: Nagy-Szitha Zoltán – Gazdasági vezető helyettes, Oláh-Gumiszervíz Kft.
A zsűri döntéséről a pályázókat az Oláh-Gumiszervíz Kft. elektronikus levélben értesíti.

TOVÁBBI PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Jogi és személyi feltételek






A pályázat kiírói, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.
Minden pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése
esetén a pályázat érvénytelenné válik, és nem díjazható, vagy ha ez a díjátadást követően
válik ismertté, akkor köteles a nyertes a díjat visszaszolgáltatni.
Pályamunkád beadásával egyben kijelented, hogy az a saját alkotásod, továbbá felelősséget
vállalsz azért, hogy az általad benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
A pályázatra csak olyan ötlettel nevezhetsz be, amellyel más, hasonló jellegű versenyen még
nem szerepeltél.

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK
Pályázatod benyújtásával a pályamunkához fűződő szerzői jogaid alapján az Oláh Gumiazerviz Kft.
mint a pályázat kiírója részére az alábbiak szerint adsz felhasználási engedélyt:








A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá később, a pályaművekből
rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására
minden esetben, de csak és kizárólag a pályázó nevének és felsőoktatási intézményének
feltüntetése mellett.
A kiíró – úgyis, mint egy lehetséges kiállítás rendezője - jogosult a művek nyilvánosságra
hozatalára a kiállítás, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet,
internetes felület, reklám, PR tevékenység stb. keretében. Jogosult ezen kívül még a díj
átadásához kötődően készült fotók cikkekben való megjelentetésére.
Pályázatod benyújtásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműved alapján
megvalósított technológiával szemben - vagy pályaműved feldolgozásával készült grafikai
produkciót akár könyv alakban, akár más elektronikus formában, tárgyi eszközön
megjelenítve többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében - a pályázat kiírója
számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot adsz. A fent
megnevezett megjelenésekért külön díjazásra nem tarthatsz igényt.
Az általad megadott elérhetőségeket a kiíró adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik
személynek csak a külön beleegyezéseddel adja ki.

AZ EREDETI PÁLYAMŰVEK SORSA
A legjobbnak bizonyuló pályaművek alapján az Oláh-Gumiszervíz Kft. megvalósíthatja az ötletet,
továbbá kiállítási anyagot készíthet, amelyet az ország különböző felsőoktatáshoz vagy
környezetvédelmhez kapcsolódó intézményekben, vagy rendezvényeken mutathat be.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésed, vagy észrevételed van, azt kérünk, hogy az
palyazat@olahgumi.hu címen tedd meg.

