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LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
“EMLÉKFÁT A JÖVŐNEK” Videó pályázata 

 

Pályázati felhívás 
 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. (cím: 7953 Királyegyháza, Cement utca 1., 
Adószám: 13754448-2-02, Cégjegyzékszám: 02-09-077877) (továbbiakban: 
Szervező) „Emlékfát a jövőnek” videó pályázatot (a továbbiakban: „Pályázat”) 
hirdet. 

 

1. Pályázat időtartama 
 
Pályázatok beküldésének ideje: 2021. április 22. - május 25. 
Szavazási időszak: 2021. május 28. – június 3. 
Eredményhirdetés: 2021. június 5. 
 

2. Pályázat célja 
 
A ballagó általános iskolai osztályokat megszólító verseny fő célja a fiatal 
generáció és általuk a helyi lakosság figyelmének felhívása a 
környezetvédelem fontosságára. 
 
A jelen pályázat kapcsolódik a LAFARGE új, globális fenntarthatósági kampányához, 
amelynek központi üzenete: 

„A HOLNAP NINCS MEGÍRVA, A JÖVŐ VELÜNK ÉPÜL” 
Elköteleződésük alapja egy, az emberek és a környezet számára is élhetőbb világ 
felépítése - egy fenntarthatóbb, okosabb és mindenki számára működő világé. 
 
A fenntartható jövő felé vezető úton a LAFARGE a pályázat által a fiatal generáció 
szemléletében kívánja erősíteni a környezetvédelem fontosságát. 
 
Az „Emlékfát a Jövőnek” koncepció aktualitását erősíti a jelenlegi 
járványhelyzet is. A szigorítások miatt a ballagó osztályoknak ebben az évben sincs 
lehetőségük, hogy igazi ballagási emlékeket szerezzenek. Ezért a LAFARGE most 
lehetőséget szeretne adni az iskolásoknak, hogy egy fa elhelyezésével hagyjanak 
emléket az iskolájukban. 
 
Mivel a LAFARGE az idén ünnepli a 10. jubileumát. Ezért a pályázat keretében 10 
osztály pályázata lesz most díjazva. A nyertes osztályok nemcsak a saját 
iskolájukban helyezhetnek el egy őshonos fát (cserjét) emléktáblával, hanem annak 
„testvérfáját” is elültethetik a Királyegyházi Cementgyár területén a vállalat őszi 
születésnapi rendezvényén. 
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3. A pályaművek témája 
 
Mit jelent számotokra a környezetvédelem? 
 
A videóban a pályázó osztályoknak az alábbi témákat kell kifejteniük: 

- Ti mit tettetek eddig az iskolátokban és azon kívül a környezetvédelemért? 
- Mit javasoltok a felnőtteknek, mit tegyenek másként a környezetünk 

védelméért? 
 

4. Pályázók köre 
 
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a Pályázó osztály a LAFARGE 
Királyegyházi Cementgyárának és Bükkösdi Kőbányájának vonzáskörzetében - az 
alábbi 31 településen -, valamint Pécsett vagy Szigetváron működő általános 
iskola 8. osztálya legyen. 
 
A Szervező vonzáskörzetébe tartozó 31 település: 
Hetvehely, Bakonya, Bükkösd, Boda, Dinnyeberki, Helesfa, Cserdi, 
Nyugotszenterzsébet, Botykapeterd, Nagypeterd, Nagyváty, Rózsafa, 
Csonkamindszent, Szentlőrinc, Szentdénes, Kacsóta, Bicsérd, Zók, Pécsbagota, 
Velény, Téseny, Kisasszonyfa, Magyartelek, Magyarmecske, Gyöngyfa, Sumony, 
Gerde, Szabadszentkirály, Bánfa, Katádfa. 
 

5. Pályázat benyújtása, technikai feltételek 
 

Az elkészített pályaműveket a Szervező honlapján, a www.lafarge.hu weboldalon 
közzétett online pályázati űrlap kitöltésével kell benyújtani, a jelentkezéshez 
szükséges információk megadásával. 
 
Technikai feltételek: 
Az alkotások időtartama max. 3 perc legyen. 
Felbontás: FULL HD 1920x1080 
Fájltípus: .mp4 
 
Szervező a pályázat lebonyolítása céljából kezeli a pályázók személyes adatait. 
Pályázónak az űrlap kitöltése során kell megadnia adatait - megjelölve az 
osztályfőnököt, mint kapcsolattartó személyt, és az iskola adatait. A szervező 
adatkezelési szabályzata a weboldalon elérhető, a pályázat benyújtásakor a 
kapcsolattartó személy nyilatkozik az adatkezelési szabályzat megismeréséről és ezt 
követően járul hozzá a pályázati anyagban szereplő személyeknek (osztály tagjai) és 
a videókban szereplő személyeknek a pályázat során, valamint azzal 
összefüggésben önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 
 
Egy pályázó (osztály) csak egy pályaművel indulhat a versenyen. 
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6. Pályázatok értékelése, nyeremény 
 
A beérkezett pályázatokat a Szervező által felkért zsűri fogja értékelni. 
 
A formai feltételeknek megfelelő, személyi és egyéb jogokat nem sértő pályaműveket 
a Szervező a LAFARGE Cement Magyarország Facebook oldalán május 28-án 
közzéteszi közönség szavazás céljából. A szavazási időszak végéig (június 3., éjfél) 
a legtöbb szavazatot kapott pályamű – a Facebook oltalán rögzített adatok alapján - 
Közönség díjat kap. 
A Szervező által felkért zsűri értékeli és választja ki a további 9 nyertes pályaművet. 
 
A pályázat semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, 
és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá. 
 
A Szervező június 5-én, a környezetvédelem világnapján hirdeti ki Facebook oldalán 
a 10 nyertes pályázatokat együttesen. A kiválasztott pályaműveket készített 
osztályok nyereménye: 
A Szervezővel közösen osztályonként 1 db emlékfát helyezhetnek el a jövőnek az 
iskolájukban (udvaron). A Szervező a fákhoz külön emléktáblát is készíttet, rajta a 
nyertes osztály tagjainak nevével. 
Az emlékfák egy-egy „testvérfája” pedig a Királyegyházi Cementgyár területén lesz 
elültetve szeptemberben, a Szervező 10 éves jubileumi ünnepsége keretében. 
 
A Szervezők a pályázat nyertesének osztályát, az iskola nevét és az osztálynévsort, 
a nyereményátadáson készült kép-, hang- és filmfelvételeket a honlapjukon, 
közösségi média oldalaikon és vállalati videóanyagaikban teszik közzé, amelyért a 
nyertesnek külön díjazást nem fizetnek. A nyilvánosságra hozatal során kizárólag a 
nyertes osztály és tagjainak neve és intézményének neve jelenik meg, amelyhez 
valamennyi pályázó (törvényes képviselő) a pályázat benyújtásával hozzájárul. 
 
A szervező az 1. pont szerinti időintervallumot követő, illetve az eredményhirdetést 
követő legfeljebb fél éven belül biztosítja a nyeremények átadását. Első körben 
konténeres formában, majd igény szerint a Szervező segít a fák elültetésében. 
 

7. Egyéb rendelkezések 
 
7.1 A Pályázó osztály kapcsolattartó személye (osztályfőnök) felelnek a pályázatban 

szereplő adatok valódiságáért és vállalják a hibás, vagy valótlan adatok 
megadásából származó jogi és anyagi következményeket. A pályázat szervezője 
kizárja a felelősségét a nyereményjáték kapcsán bármilyen késedelemért, kárért, 
költségért. 

 
7.2 A nyeremények átvétele után a nyereményekkel kapcsolatban felmerült 

kifogásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező a fák 
elültetéséről időpontegyeztetés után gondoskodik. A nyertesek kötelesek a 
nyeremények átvétele kapcsán együttműködni, a nyertesek hibájából a 
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küldemény átvételét meghiúsultnak kell tekinteni. A nyeremények másra nem 
ruházhatóak át, valamint a nyertesek kizárólag az 6. pontban meghatározott 
nyeremények átvételére jogosultak; azok más, értékkel bíró dologra, 
szolgáltatásra, készpénzre nem válthatóak. 

 
7.3 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos bármilyen fizetési kötelezettségnek 

eleget tesz, a fák elültetéséről gondoskodik. 
 

7.4 A pályázaton a 4. pontban meghatározott kritériumnak megfelelő osztályok 
vehetnek részt. Szervező alkalmazottainak, munkatársainak és azok közeli 
hozzátartozóinak, valamint a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő 
megbízottaknak gyermekei is részt vehetnek. Az a Pályázó, aki a Pályázatban 
foglaltakat nem tartja be, kizárásra kerül. 

 
7.5 További részletek a Szervező honlapján (www.lafarge.hu) érhetőek el, valamint a 

Szervező munkatársától kérhető hétköznapokon 8 és 16 óra között: 
Turbéki Judit 
Kommunikációs szakértő 
judit.turbeki@lafargeholcim.com 
+36 30 541 4034 

 
7.6 A Pályázók a Pályázaton való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy 

nevük, intézményük és az online jelentkezési űrlapon bekért adatok 
nyilvánosságra kerüljenek a Szervező által készített online és nyomtatott 
kiadványokban. 

 
7.7 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a fent nevezett játékszabályzat 

feltételeit, illetve magát a pályázatot annak közzétételével kiegészítse vagy 
módosítsa.  

 
7.8 A pályázaton való részvétel jelen hivatalos Pályázat automatikus elfogadását 

jelenti. 
 
 
Királyegyháza, 2021. április 22. 

http://www.lafarge.hu/
mailto:judit.turbeki@lafargeholcim.com

