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PÁLYÁZAT 
 

„Varázsolj JUB festékekkel csodás lakásbelsőt!” 
 

Nyeremény - gyárlátogatással egybekötött 
szlovéniai hétvége 

 
 

 

Varázsolj JUB festékekkel csodás lakásbelsőt! 

A legjobb 3 pályázati anyag készítője gyárlátogatással egybekötött szlovéniai hétvégén vehet részt 2020-ban. A 

látogatás tervezett időpontja: 2020. május. (az időpont változhat) 
 

Témák: 

▪ Beltér - Évszakhoz illő dizájn kompozíció valós helyen 

▪ Beltér – Dekor technikával díszített valós helyszín  

▪ Legáttörőbb transzformáció 

▪ Kültér – Esztétikusan illesztett dekor technika 

▪ Bármilyen egyéb témájú pályamű 

 
 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS: 
 

A Jub Kft. pályázatot hirdet kizárólag lakberendezők, enteriőrtervezők, és építészek részére. 
 
A jelentkezéseket az info@jub.hu e-mail címre várjuk. 
 
Pályázó úgy pályázhat, hogy jelentkezését a 2019.10.01. - 2020.04.15. közötti időszakban elküldi az 
info@jub.hu címre. A levél tárgy mezőjében a „Varázsolj JUB festékekkel csodás lakásbelsőt!” 
szlogen szerepeljen. 
A pályázatot 5 kategóriában lehet benyújtani. Egy pályázó több kategóriában is nevezhet, azonban 
minden kategóriára külön pályaművet kell benyújtania. 
 
A pályázók kategóriánként/pályázatonként maximum 4db fotóval pályázhatnak, melynek 
témájában kapcsolódnia kell a kategória témájához. 
Egy pályázó kategóriánként több pályamunkát is beküldhet. 
 
Az alábbi kategóriákban lehet nevezni: 

1. Beltér - Évszakhoz illő dizájn kompozíció valós helyen 
2. Beltér – Dekor technikával díszített valós helyszín 
3. Legáttörőbb transzformáció 
4. Kültér – Esztétikusan illesztett dekor technika 
5. Bármilyen egyéb témájú pályaművet is szívesen fogadunk. Kérdés esetén, szívesen 

szolgálunk hivatalos válasszal, az info@jub.hu email címen. 

mailto:info@jub.hu
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A pályamű felé támasztott alapfeltételek: 

• A látható felületek legalább 50%-a JUB termékek felhasználásával kell, hogy készüljön, 
melyet számlával igazolni kell tudni. 

• A beküldött helyszín előzetes bejelentkezéssel megtekinthető kell, hogy legyen. 
 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

• a pályázó nevét, foglalkozását és telefonos elérhetőségét 

• rövid bemutatkozás 

• oklevél a végzettségről – kérjük csatolmányként küldje 

• e pályázati kiírás kinyomtatott, minden oldal jobb alsó részén aláírt (vállalkozás esetén 
cégszerűen aláírt) és beszkennelt változatát – kérjük csatolmányként küldje 

• a nevezési kategóriát (lehet egyénileg kitalált kategória is)  

• a pályamű helyszínének pontos címét (irányítószám, város, utca, házszám, lakás) – a  
helyszíni bejárás csakis közös egyeztetést követően történik 

• maximum 4 db fényképet az elkészült felületről – kérjük csatolmányként küldje 

• a pályamű rövid jellemzését (3-5 mondat), a dekor technika megnevezését, valamint a 
felhasznált alapanyagok listáját/számláját (JUB termékekről) 
 
A jelentkezéseket az info@jub.hu e-mail címre várjuk. 

 
Személyi adatok: 

A pályázó személyes adatait a JUB Kft. csak a pályázat elbírálásáig kezeli, utána törli ezeket. 
A pályázatra való nevezéssel a pályázó hozzájárul a pályázat miatt szükséges adatai kezeléséhez. 
A hozzájárulás a pályázat kiírásban jelzett cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 
tevékenységre kiterjed. 
 
A beérkezett fényképek közzétételre kerülnek a JUB Kft. facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/jubkft). 
Ezekre a fényképekre/intézményekre lehet szavazni a “like/tetszik” gomb megnyomásával. 
 
A pályázat keretén belül összesen 3 nyertes kerül kiválasztásra. 
 
A nyeremény: 

A legjobb 3 pályázati anyag készítője gyárlátogatással egybekötött szlovéniai hétvégén vehet részt 
2020-ban. (látogatás tervezett időpontja: 2020. május, pontos program és időpont a pályázat 
nyerteseivel kerül egyeztetésre) 
 
A pályázat időtartama: 

2019.10.01. - 2020.04.15. -ig 
 
Eredményhirdetés: 

A kihirdetésre 2020.04.30.-án kerül sor facebook oldalunkon (facebook.com/jubkft), 15:30-ig. 

mailto:info@jub.hu
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Az elbírálás módja: 

Elbírálásnál több szempont szerint kerülnek a pályaművek értékelés alá, mint  
1. Az alkalmazott dekor technika kivitelezésének minősége 
2. Az alkalmazott dekor technika különlegessége 
3. Annak látványossága, illetve harmóniája az adott közegben 
4. Hozzáadott értéke, vagy művésziessége az adott környezethez 
5. Az elkészült felületek művészi munkák, ezért a zsűri saját értékrendje/ízlése is befolyásolja 

az eredmény kimenetelét. Ezért a zsűri felelősségre nem vonható semmilyen szempontból 
és a pályázó ezt a nevezéssel egyben megérti és elfogadja. 

 
A nyertesek kiválasztása: 

3 nyertes kerül kiválasztásra: 
1. Facebook közönség szavazás (a beküldési határidő napján, 2020.04.15. 12:00-ig legtöbb like-kal 

rendelkező pályázat beküldője) 
2. JUB Kft. zsűrije választja ki Ács Erzsébet(LOSZ elnöke), Fehér László, Strell Ildikó, Pettermann 

György) 
3. JUB Kft. zsűrije választja ki Ács Erzsébet(LOSZ elnöke), Fehér László, Strell Ildikó, Pettermann 

György) 
 
Az 1. nyertes kiválasztása facebook oldalunkon mért (facebook.com/jubkft) like-ok száma fogja 
meghatározni. Ezek mérésének pontosságáért a JUB Kft. nem vonható felelősségre, mivel azok 
gyűjtését és mentését az oldal szolgáltatója végzi, így adatvesztés esetén is ő vonható felelősségre. 
Az oldalon a JUB Kft. csupán felhasználó. A nyertes pályaműre 2020.04.15. 12:00-ig beérkezett ’like’-
ok számát is közzé tesszük eredményhirdetéskor. 
 

Egyéb rendelkezések: 

• a résztvevőnek magyar állampolgársággal kell rendelkeznie. 

• a pályázónak jutalom beváltása előtt a JUB kifejezett kérésére be kell mutatnia a megfelelő 
számlákat, amelyekkel bizonyítja, hogy valóban megtörtént azoknak a termékeknek a 
megvásárlása, amelyeket felhasznált a pályázati anyaga elkészítéséhez. Ha ezt nem teszi meg 
a JUB Kft. által meghatározott határidőre, akkor JUB Kft. utólagos értesítés nélkül az 
ajándékokat nem ismeri el.  

• a nyertes a pályázó személy (1 fő). Annak esetleges átruházásáért a nyertes a felelős. 

• a fel nem használt nyereményt nem lehetséges más kedvezményekre átváltani, átruházni, 
vagy készpénzre átváltani. 

• a pályázatra nem nevezhetnek a JUB Kft dolgozói, hozzátartozói. 

• a bizonyíthatóság és egyértelműség érdekében javasolt fényképekkel és a megmaradt 
alapanyagokkal alátámasztani a JUB termékek használatát a kivitelezés során. 

• a pályamunka beküldése egyben a nevezés is. 

• a pályamunka beküldésekor előnyös, az email címen kívül, több elérhetőségi adatot is 
megadni a könnyebb kommunikáció érdekében. Szükséges adatok:  

o Pályázó teljes neve, telefonos elérhetősége, (ha van: vállalkozásának hivatalos neve, 
a vállalkozás - székhelye, adószáma, cégjegyzék száma). 

➢ a pályázó tudomásul veszi, hogy elérhetőségi adatait csakis a pályázat céljából 
kérjük be. 
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➢ a JUB az általános adatkezelési rendelkezéseket betartva kezeli a pályázó 
adatait. 

• az utazás elindulási helyszíne Törökbálint JUB központi iroda vagy Budapest gyülekezési 
pontról fog megtörténni (a nyertesekkel egyeztetve), program és egyéb részletek a 
nyertesek kiválasztása után kerül pontosításra. 

• a JUB munkatársai arra fognak törekedni, hogy kérdések és tanácskérések esetén a lehető 
legjobb választ adják. Ezzel is támogatva a kiváló pályamunka elkészültét. Az esetlegesen 
nem jól sikerült végeredményért a JUB dolgozó nem vonható felelősségre. 

 
Szellemi tulajdonjogok: 

• a pályázati anyagok, azaz pályázó ötletei, mint szellemi termék publikálásra kerül facebook 
oldalunkon (https://www.facebook.com/jubkft). A közösségi oldalon keletkezett 
népszerűség és esetleges abból fakadó szellemi tulajdon elkobzásáért, másolásáért a JUB 
nem vonható felelősségre. Az oldal működési természetének köszönhetően csakis a vállalat 
szerverén és e-mail rendszerében tárolt adatokért, dokumentumokért tud felelősséget 
vállalni. 

• ha a pályázó meggondolja magát, akkor írásban az info@jub.hu e-mailcímre jelezheti 
visszalépését és adatainak, pályamunkáinak törlését. A pályamunkák a cég facebook oldalára 
is feltöltésre kerülnek, így azok teljes kontrollálásáért és az anyag teljes törlésért a JUB nem 
tud teljes felelősséget vállalni, mint az oldal felhasználója. Ezekből fakadó károkért a 
facebook üzemeltetője vonható csakis felelősségre. 

• a nyertes pályamunkákat JUB Kft. saját célból is fel fogja használni, megmutatva azzal a 
termékeinkben rejlő lehetőségeket. 

• amennyiben a pályázó időközben meggondolja magát és a fenti feltételekkel nem értene 
egyet, ez esetben mentesül a nyerési lehetőség alól. Pályázati anyagát törli a pályázat kiíró. 
Adatkezelőnek minősülő személy, akivel felveheti a kapcsolatot: Pettermann György, 
gyorgy.pettermann@jub.eu, 23/511-240. 

• amennyiben a pályázó időközben meggondolja magát, de ezt az eredményhirdetés után jelzi, 
nem mentesítheti a pályázat benyújtóját a publikáció alól, csupán a nyereményről mondhat 
le. 

 

A pályázat beküldésével a pályázó kijelenti, hogy a fentieket megértette és elfogadja. 
 
JUB Kft., 2019. 10. 01. 
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