
„2015.      Konyhája” 

Az Otthonok és Kertek magazin jogtulajdonosa, a JSC Média Kft. nyílt és nyilvános pályázatot hir-
det elkészült lakókonyhák témában szakmai és amatőr kategóriában. A Pályázat célja megismerni és 
megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a szakmai zsűri által színvonalasnak ítélt konyhákat, 
egyedi, kreatív ötletek, példamutató, követendő lakberendezői megoldások alapján. 
A szakmai és az amatőr kategóriában egy-egy nyertest hirdet meg a zsűri. A „2015. év konyhája” pályázat 
célja, hogy a szakmai zsűri mellett az olvasóközönség is kifejthesse véleményét, ezért mindkét kate-
góriában egy-egy közönségdíjat is kiosztunk. A pályázaton kizárólag még nem publikált pályamunkákkal  
vehetnek részt a pályázók. 

p á l y á z a t
év

A
 pályázó pályam

unkája beküldésével igazolja, hogy a fotókon m
egjelenő projekt saját m

unkája és szellem
i term

éke.
A

 pályázó a pályázattal a fotók közlési jogát átruházza a pályázat kiírójára, vagyis az O
tthonok és K

ertek M
agazin tulajdonosára, a JSC

 M
édia K

ft.-re. 
A

 pályázó a pályázaton való részvétellel tudom
ásul veszi, hogy a fotók, pályam

unkák közlésével a pályázatot kiíró szerv szám
ára nem

 tartozik anyagi honorálással.
*A

z utalvány kizárólag 5000 forint feletti vásárlás esetén váltható be.

A pályázathoz való csatlakozással a pályamunkák felkerülnek az Otthonok és Kertek magazin facebook 
oldalára, ahol a pályázó tervezőknek konyhájukkal lehetőségük nyílik szélesebb fórumon is megmérettetni 
magukat. A közönségdíjat mindkét kategóriában a Facebookon legtöbb lájkot gyűjtő pályamunka nyeri el. 
A pályamunkákat a palyazat@otthonokeskertek.hu e-mail címre várjuk. A pályázati feltételekről,  
az értékelés, díjazás szempontjairól, a díjakról, és az eredményhirdetésről további információk az  
otthonokeskertek.hu weboldal pályázat menüpontja alatt olvashat.

amatőr Kategória: 
(Egy zsűrizett és egy közönségdíjas nyertes részére)  
• Ariston AN Lux ECO 15L-es vízmelegítő bojler
• La Tenda Home 5000 Ft értékű vásárlási utalványa
• Finish ajándékcsomag
• RuSzTiK Home 10 000 Ft értékű ajándékutalványa
• Möllmann Ház 10 000 Ft értékű vacsorameghívása
• Ecover ajándékcsomag
• KAViCS - KŐ DESiGN 35 000 Ft értékű vásárlási utalványa
• KiD Bútor Stúdió 20% vásárlási utalványa
• GardenExpo belépő mindhárom napra

SzaKmai Kategória:
(Egy zsűrizett és egy közönségdíjas nyertes részére)
• Ariston AN Lux ECO 15L-es vízmelegítő bojler
• La Tenda Home 5000 Ft értékű vásárlási utalványa
• Finish ajándékcsomag
• RuSzTiK Home 10 000 Ft értékű ajándékutalványa
• Pataki csempe 1 m2 provence-i díszcsempéje
• Borbély Családi Pincészet borkóstoló utalványa 2 fő részére
• Ecover ajándékcsomag
• KAViCS - KŐ DESiGN 35 000 Ft értékű vásárlási utalványa
• KiD Bútor Stúdió 20% vásárlási utalványa
• GardenExpo belépő mindhárom napra
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garantált ajándék: minden pályázó 1000 forint* értékű vásárlási utalványt kap a RUSZTIK Home felajánlásából.

A Lakberendezők Országos 
Szövetsége támogatásával MEGHOSSZABBÍTVA!


