
 

JELENTKEZÉSI LAP 

Örülünk, hogy úgy döntött, hogy iskolája szeretne bekapcsolódni a Mosolygó fogacskák programba. A dm 

számára fontos a gyermekek egészsége, a kampány segítségével arra szeretnénk ösztönözni őket, hogy minél 

fiatalabb korban tanulják meg a helyes fog – és szájápolás fontosságát.  

Az idei évben pályázatunk témája: Kísérletezz, de ne a fogaid épségével! 

 
Adja meg pontosan az alábbi adatokat, és jelentkezzen gyorsan és egyszerűen online, e-mailen vagy postai 

úton! A sikeres jelentkezéshez minden mezőt ki kell töltenie, valamint külön jpg. formátumban csatolni vagy 

feltölteni a pályázati fotót, amely megmutatja, milyen kreatív kísérlettel edukálja az iskola a tanulókat. 

A pályázat leírását pedig word dokumentumként várjuk, vagy pedig egyenesen a honlapra tölthetik fel az 

alábbi témákra bontva: 

• Mit tapasztaltak meg a gyerekek a kísérlet alatt? (max. 1000 karakter szóközökkel együtt) 

• Mi a magyarázat? (max. 1000 karakter szóközökkel együtt) 

• Mi a kapcsolat a felhasznált anyagok és a fogak épsége között? (max. 1000 karakter szóközökkel 

együtt) 
  
 

A pályázó osztály adatai 
 
Az iskola neve és osztálya: 

 

 
Címe: 

 

 
Telefonszáma: 

 

 
E-mail cím: 

 

 
Osztályfőnök neve: 

 

Első osztályok száma az 
iskolában: 

 

Gyermekek száma a pályázó 
osztályban: 

 

A kísérlet elkészítésébe bevont 
gyermekek száma: 

 

 
 
 
Az iskola bélyegzője és az 
osztályfőnök aláírása: 

 

 
Kizárólag pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési lapokat tudunk elfogadni. 

 
A részvétel feltétele a kísérletről készült fotó, illetve fotómontázs beküldése, valamint a kísérlet 
rövid leírása! Ennek hiányában a jelentkezést sajnos nem áll módunkban elfogadni! 
 
A pályázat menete: 
A fődíj nyertes pályázatot zsűri fogja kiválasztani az alábbi szubjektív szempontok alapján: 

• Mennyire kapcsolódik a fog- és szájápolás témájához a pályázat 

• Felhasznált kísérleti alapanyagok változatossága, sokszínűsége 

• A kísérlet egyedisége, látványossága, kreatív kivitelezése 

• A kísérlet során levont következtetés tanulságossága, edukáló jellege 
 

Objektív szempont a zsűri számára: 



 

• A kísérletbe bevont gyerekek száma  
 

Ha a fotón az elkészítésben résztvevő gyerekek is szerepelnek, a hozzájáruló nyilatkozat beküldése is 
szükséges, amely letölthető a pályázati weboldalról. 

 
Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot, a pályázati fotót és a pályázati leírást küldje el legkésőbb 2017. október 
13-ig e-mailben „Mosolygó fogacskák pályázat” jeligével a dm-mosolygofogacskak@bangbang.hu e-mail 
címre, vagy a Bang Bang Ideas Kft.1393 Budapest Pf. 341. címre.  
A postai úton beküldésnél a lebonyolító a feladási dátumot veszi figyelembe. 
 
A jelentkezésre  www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon keresztül is van lehetőség a jelentkezési űrlap 
kitöltésével és fotó, hozzájáruló nyilatkozat feltöltésével. 
 
További információk: www.dm-egyuttegymasert.hu 
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