
 

 

Mosolygó fogacskák videó pályázat 2016 – Légy Te a Hős 

Fogember! 

Fogápolási kezdőcsomag az egészséges gyermekmosolyért 

 

Pályázók köre: Magyarországi általános iskolák első és második osztályai 

Pályázat témája: A gyermekek helyes fogápolása 

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.  

A program szakmai partnere az Unilever Magyarország Kft.  

A dm pályázatot hirdet magyarországi általános iskoláknak, a diákok között 10.000 db 

fogápolási kezdőcsomagot oszt szét a cég.  

2016-ban a program dalát kell feldolgozni maximum 60 mp-es videó formájában.  

A pályázati kiírás: A dm Kft. videó pályázatot hirdet, amelyre várja bármely 

magyarországi székhellyel rendelkező általános iskola 1. és 2. osztályának videóját, 

amelyben a Mosolygó fogacskák programdal szövegét dolgozzák fel kreatív formában. 

(Táncos koreográfiával, saját előadással, stb…) 

A Mosolygó fogacskák dal szerzője és előadója az Iszkiri együttes.  

A programdal megnézhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=yCcKVxDfYYM 

A pályázatok benyújtásának módja: pályázni a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon 

lehet a pályázati űrlap kitöltésével.   

A pályázati űrlapon lehet az elkészített pályázati anyagot feltölteni.  Pályázni 2016. 

szeptember 15- 2016. október 12-ig lehet. 

Elérhető támogatás: A dm Kft. és szakmai partnere az Unilever 10 000 fogápolási 

kezdőcsomagot biztosít első és második osztályos diákoknak.  

(A csomag tartalma: 1db Signal Kids Bubblegum fogkrém, 1db Signal Kids fogkefe, 1db 

fogmosópohár, 1 db fogmosási napló a helyes fogmosási szokások rögzítésére, 1 db 

szövettáska) 

https://www.youtube.com/watch?v=yCcKVxDfYYM
http://www.dm-egyuttegymasert.hu/


 
Fődíj: 2016-ban 10 fődíjast jutalmaz a dm. A fődíjas osztályoknak a dm egészségnapot 

szervez a budapesti Minipolisz gyerekvárosban november 10-én. (1061 Budapest, Király 

u. 8.).  

A 10 fődíjas osztályról közönségszavazás dönt.  

A feltöltött videókra szavazni 2016. október 12 - 2016. október 25-ig lehet. Az első 10 

legtöbb szavazatot kapó pályázó nyeri el a program fődíját.  

Szavazni a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon lehet, a pályázati anyagok mellett 

található szavazógomb segítségével. A szavazáshoz nem kell regisztrálni, naponta egy 

szavazat adható el. 

Pályázók köre: Magyarországi általános iskolák 1. osztályos és 2. osztályos tanulói, a 

pályázat benyújtására a pályázó iskola pedagógusa jogosult 

A pályázat kritériumai: 

- 1. és 2. évfolyamos gyerekek pályázhatnak 

- egy iskolából több első és második osztály is pályázhat 

- a videó a Mosolygó fogacskák program dalát dolgozza fel 

- az iskola címéről beérkezett pályaműveket bíráljuk el, a diákok csak az iskola 

keretein belül pályázhatnak  

- egyéni jelentkezéseket nem tudunk befogadni 

A pályázaton való részvétellel a pályázó elfogadja, hogy a feltöltött videókat a dm 

saját kezelésű Youtube csatornáján illetve a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon a 

vállalat közzéteszi. Az adatkezelés részletei a dm Kft. adatkezelési tájékoztatójának 

(https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/adatvédelem/) 4.8. pontjában ismerhetők 

meg. 

 

Bővebb információ:  

Tel.:+3630/ 399 3656  H-P: 9.00-17.00 között 

E-mail: mosolygofogacskak@dm-drogeriemarkt.hu  

 

Sok sikert kívánunk a pályázathoz! 

 

dm Mosolygó fogacskák pályázat szervezői 

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

