
 

  
 
 
 

Pályázati kiírás – Mosolygó fogacskák 
 

Mosolygó fogacskák pályázat 2017 – Kísérletezz, de ne a fogaid épségével! 
 
 
Pályázók köre: magyarországi általános iskolák első osztályai (egy iskolából több első osztály 
is pályázhat) 
Egyéni pályázatokat nem tudunk befogadni. 
 
Pályázat központi témája: A gyermekek helyes fogápolása 
 
Pályázási időszak: 2017.09.04. - 2017.09.29. 
Zsűrizési időszak: 2017. 10. 02. - 2017.10.06. 
Eredményhirdetés határdideje: 2017.10.13. 
 
Pályázat célja:  
 
Célunk, hogy szakemberek segítségével, edukációs jelleggel, a gyerekek bevonásával hívjuk fel 

a nyilvánosság, főleg a szülők és a pedagógusok figyelmét arra, hogy a helyes fogápolás már 

az első tejfogak előbújásától kezdve kiemelten fontos. 

 
Pályázat témája: 
 
A pályázat központi témája: Kísérletezz, de ne a fogaid épségével! 

A feladat a fogakra káros, vagy éppen jótékony anyagok viselkedésének bemutatása 

látványos, kreatív kísérletekkel.  

Így a gyerekek nem csak azt tanulják meg, hogyan óvhatják egészséges táplálkozással is a 

fogaikat, de megismerik a káros és előnyös anyagok természetét is, illetve további 

érdekességeket tapasztalhatnak meg játékosan ezekről az anyagokról. 

 

Pályázni az elkészített kísérlet fotójával, fotómontázzsal lehet, amelyhez hozzátartozik a 

kísérlet rövid, pár mondatos leírása a következők szerint (témánként max. 1000 karakter 

szóközökkel): 

• Mit tapasztaltak meg a gyerekek a kísérlet alatt? 

• Mi a magyarázata a történteknek? 

• Mi a kapcsolat a felhasznált anyagok és a fogak épsége között? 

 

A dm Kft. olyan magyarországi iskolák, illetve osztályok jelentkezését várja, akik azonosulni 

tudnak „a Mosolygó fogacskák” program célkitűzéseivel, gondot fordítanak a gyermekek 

megfelelő fog- és szájápolással kapcsolatos edukációjára, és szívesen vennék ehhez mind a 

termékbeli, mind pedig a szakmai támogatást. 
+ 
 



 

  
Elérhető támogatás: 
 
• Az első 10 000 pályázó diák (a pályázatot benyújtó osztályok osztálylétszáma alapján 

számolunk) száj- és fogápolási csomagot kap ajándékba az Unilever Magyarország Kft. 

jóvoltából. 

• Az első 10 000 pályázó diák egyedi fogápolás témájú Mi micsoda? könyvet kap ajándékba 

a dm Kft. és Unilever Magyarország Kft. jóvoltából. 

•  Az első 100 beküldő osztály a REGIO JÁTÉK felajánlásával 23 részes mikroszkóp készletet 

kap ajándékba. (http://www.regiojatek.hu/ ) 

 

Fődíj: A nyertes osztály osztálytermének felújítása és egy egész napos osztálykirándulás a 

megújult Csodák Palotájába. 

 

A pályázati fődíj nyertes osztály termét a szervező a nyertes iskolával történő egyeztetés 

alapján felújítja, igény szerint látványos és kreatív játékokkal. Az elkészült osztálytermet a 

szervező ünnepélyes keretek között adja át egy záróesemény keretein belül.  

A felújítás keretösszege: 1 000 000 Ft + Áfa 

 

A pályázati fődíj nyertes osztályt pedagógusokkal és szülőkkel együtt a szervező elviszi egy 

egész napos kirándulásra a Csodák Palotája Bécsi úti (III. kerület) megújult épületébe, ahol 

5000 m2-en és két szinten várják a látogatókat. A Csodák Palotájában a gyerekek számos 

tudományos játék mellett különböző kísérleti bemutatókon is részt vehetnek. 

 

A szakmai zsűri 2 db különdíjas osztályt is kiválaszt. 

 

CSOPA különdíj: A szakmai zsűri 1 db különdíjas osztályt kiválaszt, amelynek tagjai számára 

Csodák Palotája belépőt biztosít a szervező. 

 

Minipolisz különdíj: A szakmai zsűri 1 db különdíjas osztályt kiválaszt, amelynek tagjai számára 

a Minipoliszba (1061 Budapest, Király u. 8.) belépőt biztosít a szervező. 

 

Az ajándékokat biztosító partnereink: Unilever, REGIO JÁTÉK, Csodák Palotája, Minipolisz 

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye: 
 
Pályázatra jelentkezni a jelentkezési lap/jelentkezési online űrlap pontos kitöltésével és a 

pályázati munka beküldésével/feltöltésével lehet. 

Amennyiben a pályázati fotón gyerekek is szerepelnek, szükséges a hozzájáruló nyilatkozat 

beküldése/feltöltése is. 
 

http://www.regiojatek.hu/


 

  
• On-line: a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon keresztül a jelentkezési űrlap 

kitöltésével, és a pályázati fotó feltöltésével. A hozzájáruló nyilatkozat az űrlapon 

feltölthető. 

• E-mail-ben: „Mosolygó fogacskák pályázat” jeligével a dm-

mosolygofogacskak@bangbang.hu címre a jelentkezési lap, pályázati fotó és leírás, 

valamint a hozzájáruló nyilatkozat (opcionális) elküldésével.   
 

• Levélben: 1393 Budapest Pf. 341. címen a jelentkezési lap és pályázati fotó és leírás 

elküldésével.  Postai úton beküldés esetén kérjük, írja rá a borítékra, hogy „Mosolygó 

fogacskák”. 

A postai úton beküldésnél a lebonyolító a feladási dátumot veszi figyelembe! 

 
Pályázati munka leírása: 
 
 
Készítsetek látványos, meghökkentő kísérletet azokkal az anyagokkal, amik hatással 

lehetnek a fogaitokra, és írjátok meg nekünk, mik ezek! Ilyenek például: ecet, 

szódabikarbóna, cukor, színezékek, vagy bármi más anyaggal, ami hatással van a 

fogaitokra. 

 

Kérjük, hogy a pályázat keretében kivitelezett kísérleteket pedagógus közreműködésével 

hajtsák végre az osztályok, ügyelve a résztvevők biztonságára! 
 
Technikai feltételek: 
 
A kísérletek során felhasznált anyagok és a fogak épsége között fontos, hogy legyen 

kapcsolódási pont, így közelebb hozva a gyerekekhez a fogápolás témáját. A cél, hogy a 

gyerekek tapasztalati úton, játékosan ismerjék meg az anyagok viselkedését, illetve azt, 

hogy miként hatnak a fogakra. A lényeg, hogy minél kreatívabb, színesebb és 

különlegesebb legyen a végeredmény. Szívesen fogadjuk a kedves, vicces és kreatív 

megoldásokat is, minél több anyag felhasználásával.  

 

A pályázati fotó és leírás mutassa meg a kísérlet legérdekesebb, legtanulságosabb részeit! 

 

A kísérletekhez további segítséget, inspirációt és ötleteket a www.dm-egyuttegymasert.hu 

pályázati oldalon és a dm Kft. facebook oldalán 

https://www.facebook.com/dm.Magyarorszag/?fref=ts (Mosolygó fogacskák nyílt csoport) 

találhatóak. 

 

 

 

 

http://www.dm-egyuttegymasert.hu/
http://www.dm-egyuttegymasert.hu/
https://www.facebook.com/dm.Magyarorszag/?fref=ts


 

  
 

A kísérletről készült fotón szerepelhetnek az elkészítésben részt vevő gyerekek is. Ha a 

fotón gyerekek is szerepelnek, akkor a gyerekek törvényes képviselőjétől írásos engedélyre 

van szükség a fotó pályázati oldalon való közzététele miatt.  

 

A nyilatkozat letölthető a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon. Ennek hiányában a 

pályázati fotót nem tudjuk elfogadni. 
 
A képet .jpg . és a leírást word formátumban a jelentkezési lappal együtt elektronikusan 
megküldve, on-line feltöltve vagy nyomtatott formájában postai úton várjuk.  
 
A kép mérete e-mail-es küldés és online feltöltés esetén nem haladhatja meg összesen a 10 

MB-ot. Egyéb esetben fájlküldővel (pl: we transfer, mammutmail) és egy email értesítéssel 

küldjék pályázataikat. Kérjük, hogy figyeljenek arra, hogy az e-mailt küldő iskola 

beazonosítható legyen, a tárgymezőben tüntessék fel a pályázó iskola pontos nevét és címét.  

 

Pályázati dokumentáció tartalma: 

 

E-mail és postai beküldés esetén:  

1. Jelentkezési lap 

2. Kísérletről készült fotó és leírás 

3. Ha a fotón gyerekek is szerepelnek, Hozzájáruló nyilatkozat 

 

On-line feltöltés esetén (www.dm-egyuttegymasert.hu):  

1. Űrlap kitöltése 

2. Pályázati fotó és leírás feltöltése az űrlapon 

3. Ha a fotón gyerekek is szerepelnek – Hozzájáruló nyilatkozat feltöltése az Űrlapon 

 

Pályázati feltételek: 

Magyarországi iskolák jelentkezését várjuk, egyéni jelentkezéseket nem tudunk elfogadni, 

kizárólag az iskola jelentkezhet a pályázatra.  
 
Kizárólag pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési lapokat tudunk elfogadni. A részvétel 

feltétele a pályázati fotó beküldése a megadott szempontok alapján!  

A pályázók hozzájárulnak, hogy a pályázati fotót a dm Kft. a www.dm-egyuttegyamsert.hu 

oldalon közzéteszi. 

A pályázók hozzájárulnak, hogy az dm Kft. a nyereményeket nyilvános program keretében is 

átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes pályázók nevét és fotóját a 

tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és 

videó anyagokban.  

http://www.dm-egyuttegymasert.hu/
http://www.dm-egyuttegymasert.hu/
http://www.dm-egyuttegyamsert.hu/


 

  
Ennek megfelelően a nyertesek a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és 

képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve 

videofelvételt és fényképeket a dm Kft. időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül 

díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés 

esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú 

céljából.  

 
Pályázatok értékelése: 
 
A 2017. szeptember 04. és 2017. szeptember 29. között beérkezett pályázatok közül szakmai 

zsűri választja ki az 1 db nyertes és az 2 db különdíjas pályázatot 2017. október 02. és 2017. 

október 06. között. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.  

 

Értékelési szempontok: 

A 100 db osztályonkénti gyorsasági ajándékot a pályázatok beérkezési sorrendje dönti el, a 
sorrend meghatározásához e-mailes beküldés esetén a beküldés időpontját, on-line 
jelentkezésnél a feltöltés időpontját, a postai úton beküldés esetén a feladás időpontját 
vesszük figyelembe. Ezen sorrend alapján kerül kiosztásra a 100 db gyorsasági ajándék. 
 
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 
 

A zsűri objektív szempontokat is figyelembe vesz a legjobbnak ítélt pályázat 
kiválasztásánál: 
 

• A kísérletbe bevont gyerekek száma 

A zsűri döntése végleges, jogorvoslatnak helye nincs.  
 
(A postai úton és e-mailben beérkező pályázatokat a pályáztató teszi elérhetővé a dm-
egyuttegyamsert.hu online felületen) 
 
A szakmai zsűri tagjai: 

A szakmai zsűriben az alábbi cégek képviselői értékelik a pályamunkákat:  

dm Kft. 

Unilever Magyarország Kft. 

Csodák Palotája 

REGIO JÁTÉK 

Bang-Bang Ideas Kft. 

Miniváros Kft. (Minipolisz) 

 

 



 

  
Értesítés a döntésről a nyertessel való kapcsolatfelvétel határideje: 2017. október 13. 

melyről a jelentkezők e-mailben és telefonon kapnak tájékoztatást. Az eredmény a pályázat 

weboldalán is elérhető lesz.  

 
A pályáztatás lebonyolításában a dm Kft. szakmai partnere a Bang Bang Ideas Kft. 
 

Bővebb információ: 
 
T: +36-1-610-8952 H-P: 9.00-17.00 között 
 
E-mail: dm-mosolygofogacskak@bangbang.hu 

 
Honlap: www.dm-egyuttegymasert.hu 
 
Sok sikert kívánunk a pályázathoz!  
 
dm Mosolygó fogacskák pályázat szervezői 

mailto:dm-mosolygofogacskak@bangbang.hu
http://www.dm-egyuttegymasert.hu/

