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PÁLYÁZATI KIÍRÁS-SZABÁLYZAT 

 
a Depónia Nonprofit Kft. „Adj nevet a Depónia kabalájának” elnevezésű pályázathoz 

  
1. A pályázat szervezője 

 
Az „Adj nevet a a Depónia kabalájának” elnevezésű pályázat szervezője a Depónia Nonprofit Kft. 
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.), a továbbiakban: “Szervező”. 
 

2. A pályázatban résztvevő személyek 
 
A pályázatban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes 
óvodás, általános- és középiskolás személy (3 éves kortól – 18 éves korig - 18. életévét még nem 
betöltött-), aki a pályázat időtartama alatt az ovisuli@deponia.hu e-mail címre elektronikusan 
megküldi a regisztrációs lapot és nyilatkozatot, és a regisztrációs lapon javaslatot tesz a Szervező 
kabalafigurájának nevére. 
 
A pályázatban nem vehet részt: 
 

 Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes 3 év alatti személy,  

 Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes 18. életévét már betöltött személy.  
 

3. Kizárás 
 

A Szervező kizárhatja a pályázatból azt a résztvevőt, aki bármely okból nem felel meg a jelen 
szabályzatban írt személyi feltételeknek és a pályázatban való részvétellel kapcsolatos feltételeknek. 
 

4. A pályázat időtartama 
 

A pályázat 2018. január 24. napjától 2018. március 23. napjáig tart. 2018. március 23. napját 
követően beküldött névjavaslatokat nem áll módunkban elfogadni. 
 

5. A pályázat menete 
 

A pályázatban való részvételhez a Szervező által megadott e-mail címre (ovisuli@deponia.hu) 
kizárólag elektronikusan, szkennelve meg kell küldeni a – törvényes képviselő által is aláírt – a 
regisztrációs lapot és nyilatkozatot (a regisztrációs lapon javaslatot tesz a Szervező kabalafigurájának 
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nevére). Egy pályázó kizárólag 2 név javaslatot nyújthat be. A pályázati kiírás, a regisztrációs lap és 
a nyilatkozat a www.deponia.hu oldalon lesz elérhető a Hírek között. 
 
Kérjük, hogy valós adatokat adjon meg a regisztrációnál, mert amennyiben az Ön által megadott 
adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató 
viseli.  
 
A regisztrációval a résztvevő pályázó automatikusan kijelenti, hogy elfogadja jelen szabályzatot és 
indul a nyereményért. 
 
A pályázat időtartamának végét követően a nyertes nevet egy 5 tagú zsűri választja ki 2018. március 
23-át követő 15 munkanapon belül. A kiválasztott név tulajdonosát – törvényes képviselőjét – e-
mailen és telefonon is értesítjük. Várhatóan a név bemutatására egy nyilvános eredményhirdetésen 
kerül sor. 
 
A nyeremény átvétele 
 
A pályázatot megnyert személy a nyeremény átvételére az eredményhirdetést követően jogosult.   
Amennyiben a nyertes az eredményhirdetésen nem vesz részt, a Szervező a nyertest az 
eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül, a nyertes játékos által megadott telefonszámon 
felhívja, és a megadott e-mailben megkeresi a nyeremény átvételével kapcsolatos adatok 
egyeztetése céljából. Amennyiben Ön az Ön által megadott telefonszámon vagy megadott e-mail 
címen nem érhető el, úgy ennek következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A nyeremények 
átadására a Szervező székhelyén kerül sor a nyertessel egyeztetett időpontban. 
Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető a megadott telefonszámon vagy e-mail címen, akkor 
a Szervező, illetve megbízottja a hívástól számított további négy (4) naptári napon belül újabb 
kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre telefonon, illetve e-mail útján.  
Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 30 napon belül nem jelentkezik, vagy nem érhető 
el ez idő alatt, úgy a nyertes kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű.  
 

6. A Nyeremény 
 
A nyertes név megalkotója bruttó 50.000 Forint értékű ajándékban részesül. 
 
 

7. Információ a pályázatról 
 

A résztvevők a pályázat időtartama alatt a pályázattal kapcsolatos további kérdéseiket megküldhetik 
a Szervező kapcsolattartója Polónyi Dóra PR vezető e-mail címére az ovisuli@deponia.hu-ra.  
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További információk a www.deponia.hu oldalon illetve a www.facebook.com/deponianonprofitkft 
oldalon olvashatók. 
 

8. Személyi jövedelemadó 
 
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót 
és a Szervezőt terhelő további adó és járulék megfizetését is.  
 

9. Vegyes rendelkezések 
 

A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak 
hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 
rendelkezéssel tiltják. 
 
A Szervező a beküldött nevek közül névazonosság esetén, amennyiben az kerül nyertesként 
kiválasztásra a beérkezési sorrendet veszi figyelembe. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött nevek közül az 5 tagú zsűri  nem találja 
meg a megfelelő kabalanevet. A pályázat sikertelen végkimentele esetén ezt a honlapján – 
www.deponia.hu- illetve a www.facebook.com/deponianonprofitkft oldalán közzéteszi. 
 
A résztvevők a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: 
 
a. amennyiben a megküldött névjavaslat nyertesként kiválasztásra kerül, a névjavaslat 

megtételéért, a névjavaslat Szervező általi felhasználásáért a résztvevő – fenti nyereményeken 
túl – ellenértékre nem tarthat igényt; 
 

b. a Szervező a résztvevők, törvényes képviselők és tanúk személyi adatait és személyes jellegű 
információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) díjmentesen nyilvántartásba 
vegye, ezt a Szervező kizárólag a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása érdekében 
használja fel. A pályázat lezárását követően ezt semmiféle marketing- vagy egyéb 
tevékenységre nem használja fel. A résztvevők tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti 
módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és 
bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból az ovisuli@deponia.hu e-mail címen 
keresztül. 

 
c. a Szervező a nyereményt nyilvános eseményen adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a 

nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat 
szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertes a pályázatban való 
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részvételével hozzájárul neve és fényképe nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a 
róla készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen felhasználja. 
Felkérés esetén vállalja - – törvényes képviselővel–  továbbá, hogy rendelkezésre áll média 
interjú céljából.  

 
Az átvett nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem 
értékesíthetők tovább nem ruházhatók át. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A résztvevők 
a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályt, amely megtalálható lesz a 
www.deponia.hu honlapon is. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, ill. kiegészítésére. 
 
 
 
8000 Székesfehérvár, 2018. január 16. 
 
 
Depónia Nonprofit Kft. 
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A Depónia Nonprofit Kft. 
NÉVADÓ PÁLYÁZAT  

„Adj nevet a Depónia kabalájának”  
 

 

Hogy ki is Ő és miért lett a Depónia kabalája? 

 

 Ez a különös nevű apró élőlény a harántfogú gőték 

közé tartozó szalamandra faj. Mexikóban él, kizárólag 

Mexikó várostól délre, egyetlen kis tóban található.  

 Ő AXOLOTL, másnéven vízi kutya, akit sétáló halnak is 

szoktak nevezni. 

 A környezetszennyezés miatt került a kipusztulás 

szélére saját élőhelyén. Ezért a 10 

legveszélyeztetettebb állatfaj közé tartozik a világon 

 Örök ifjú: az állat ivarérett korára is megőrzi lárvakori 

kopoltyúit (neoténia). Ha a tó, amelyben az Axolotl él 

kiszárad, az állat elveszti kopoltyúit és átáll a tüdővel 

való légzésre. 

 Innovatív, megújuló, képes a változásra. 

 Különleges képességekkel rendelkezik. Ha elveszíti 

egyik testrészét, nem adja fel, hanem újra növeszti. 

 Vidám és barátságos, szereti a gyerekeket 

 Segít megismertetni a Depónia munkáját, a szelektív 

hulladékgyűjtést és annak fontosságát, a 

környezetvédelem szerepét  

 

 

Kapcsolattartó:  

Polónyi Dóra PR vezető 

E-mail: ovisuli@deponia.hu 

Honlap: www.deponia.hu 

www.facebook.com/deponianonprofit kft 
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