
Én, az energiatudatos - pályázat  

 

Tudtad, hogy az otthonainkban elhasznált energia 79 %-át a fűtésre és a melegvízre 
fordítjuk? A tudatos energiafelhasználással sokat takarékoskodhatunk. 

 

Te hogyan takarékoskodsz az energiával? 

 

Ha elmentek otthonról, lejjebb veszitek a fűtést? 

A kevesebbet használt helyiségekben (tároló, előszoba) alacsonyabbra állítjátok a fűtést? 

Röviden, gyorsan szellőztettek? 

Elhúzzátok a függönyöket, hogy besüthessen a nap? 

Spóroltok a melegvízzel, ezért kádfürdő helyett inkább tusoltok? 

 

 

 Mutasd meg egy rövid videóban, csinálj róla egy fotót vagy rajzold/fesd le! 

 

 Küld el nekünk a rendezveny@tavho.org email címre vagy posztold a 
https://www.facebook.com/mataszsz oldalra! A nevedet is feltétlenül írd meg! 

 

 Ha szeretnél iskoládnak vagy óvodádnak is nyerni, akkor ne felejtsd el megjelölni a 
beküldéskor az iskolát/óvodát. 

 

 Gyűjtsd a like-okat 2022. október 28. 10:00-ig, a Távhőszolgáltatás Napjáig és nyerd 
meg az Én, az energiatudatos 2022. címet és az 50.000 Ft-os sportszerutalványt. A 
nyertes annak a pályamunkának a készítője, amelyik a legtöbb reakciót kapja. 

 

A legtöbb pályamunkát beküldő iskola vagy óvoda különdíja 250.000 Ft értékű 
sportszerutalvány. 



 

 Október 28-án gyere el valamelyik tagvállalatunk rendezvényére és ünnepeljük meg 
együtt a Távhőszolgáltatás Napját! 

 

 

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a beküldő a nevét és címét a pályázat 
beadásakor megjelölje. Az iskolai és óvodai nyereményjátékba azok a pályázatok számítanak 
bele, amelyeknél az intézmény megjelölésre kerül. A nyeremények átadásáról a szavazás 
lezárását követően értesítjük a nyertest és a nyertes intézményt.  

A pályázat beadásával együtt kötelező megjelölni a készítő nevét és email vagy telefonos 
elérhetőségét. A pályamunkákat elektronikus beküldés esetén is meg kell őrizni a Pályázat 
végéig és kérésre a Szervezőnek átadni. A beküldött pályamunka csak abban az esetben 
tekinthető érvényes nevezésnek a Pályázatra, ha a fenti feltételeknek maradéktalanul eleget 
tesz. A pályázat beadásával játékosok kijelentik, hogy részt kívánnak venni a Pályázaton, 
egyúttal elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat és hozzájárulnak, hogy a Szervező a 
pályázó nevét és ha ismert, akkor a pályázó intézmény nevét a pályamunkával együtt közzé 
tegye. A Pályázaton való részvétellel játékosok hozzájárulnak, hogy a rajzokat vagy digitális 
másolatukat a Szervező saját online felületein és a médiában felhasználja a jelen Versenyről és 
az energiatudatosságról, energiatakarékosságról szóló népszerűsítő tartalmak illusztrációjaként, 
továbbá hozzájárulnak, hogy szerzői adatai feltüntetése mellett kiállításokon megjelenítse őket. 

 

Adatkezelés  

Szervező kijelenti és szavatolja, hogy a Pályázat során birtokába jutott adatokat harmadik 
félnek nem adja át. A Játékosok személyes adatait a Szervező a Pályázat időtartama alatt 
kizárólag a pályázó tájékoztatása céljára használja fel, és azokat a Játék végén törli. A Játékos 
elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje és 
feldolgozza.  

 

Felelősségkizárás  

A technikai problémákból eredő hiányosságokért a Szervező nem vállal felelősséget. A 
Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk 
viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel 
járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező kizár 
minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel 
során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során 
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 



 


