
„2015.      Konyhája” 

1. A pályázat elbírálásának szempontjai
A Pályázatot háromtagú szakmai zsűri bírálja el, melynek 
elnöke Dr. Németh Gábor lakberendező (LOSZ elnökség);  
a zsűri további tagjai az Otthonok és Kertek magazin szerkesz-
tői. A pályázat elbírálása során a zsűri figyelembe veszi az 
önálló, kreatív ötletekkel bíró pályamunkát, mely egyediséget, 
izgalmas szakmai megoldásokat és igényes kivitelezést mutat 
a szakmai zsűri számára. 

2. A pályázati anyaggal kapcsolatos egyéb tudnivalók 
2015. január 10. 12:00 óráig az alábbi anyagok beérkezését várjuk: 
1. Minimum 4 – maximum 6 db fotó a pályaműről 
 jpg formátumban, 300 dpi; 2000×3200 pixel/db;
2. A pályamunkát kérjük minimum 500 maximum 1000 
 karakternyi szövegben ismertetni doc vagy pdf formá-
 tumban. Az interpretáció tartalmazza a konyha tér elké-
 szültének időpontját, a koncepciót, a munkafázisok rövid 
 bemutatását, az anyaghasználatot. Kérjük, hogy a fent 
 megadott karakterszámot semmi esetben ne lépjék túl!
3. Portré kép a tervező(k)ről.

A fotók esetében, kérjük, mindig tüntessétek fel a fotós nevét is. 

3. Az eredményhirdetés 
Jelen pályázat eredményhirdetése 2016. január 20.-án törté-
nik nyilvánosan, az Otthonok és Kertek Magazin pályázati 
almenü pontja alatt és a magazin Facebook oldalán. 
A díjazottakat e-mailben is értesítjük a pályázatukban mega-
dott e-mail címen. A nyeremények a szerkesztőségünkben 
személyesen vehetőek át.

4. Közönségszavazás
A közönségszavazás az Otthonok és Kertek Facebook olda-
lán zajlik, ahova valamennyi beérkezett és a pályázati felté-
teleknek megfelelő anyag felkerül a beérkezés sorrendjében 
a kategóriának megfelelő mappába. A Facebook látogatói-
nak itt lehetőségük nyílik megtekinteni a pályamunkákat, és  
szavazni a számukra legjobban tetszőre amatőr és szakmai 
kategóriában egyaránt. Kizárólag valós személyek adatlapjáról 
beérkező szavazatokat fogadunk el. 

Kategóriánként egy, a közönség által legtöbb like-ban része-
sülő pályázót díjazunk.

Figyelem! 
Azon pályázókat, akik nem a pályázati kiírt feltételeknek megfelelően járnak el, hiányos pályamunkát küldenek be, illetve 
pályázatuk nem teljesíti a követelményeknek előírtakat (határidő, pályamunkák képmérete és darabszáma, pályázati leírás, 
adatkezelési nyilatkozat aláírva) nem vesszük figyelembe, a pályamunkák nem vesznek részt a Pályázaton. Fellebbezésnek 
helye nincs. 

Otthonok és Kertek Magazin 2015. november 24. 

P á l y á z a t i  k i e g é s z í t é s
év


