
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 

Építsünk „házat” a madaraknak! 

címmel madárodú-készítő pályázatot hirdet 

A pályázat témája és az értékelés szempontja: A pályázaton a pályázó által készített, kereskedelmi 

forgalomban sem készen, sem összeszerelhető készletben nem kapható odúval lehet részt venni. Az 

elkészített madárodú az ÉSZAKERDŐ Zrt. környezettudatos szemléletét és innovatív célkitűzéseit kell, 

hogy tükrözze. Az alkotások értékelésénél fő szempontként kerül figyelembevételre az előbbiek mellett 

a kreativitás és a madárodú egyéni megjelenése. 

Az odúkkal szemben támasztott követelmények: 

o A rögzítőelemeken kívül csak természetes anyagok használhatók fel (faanyag, nád) - 

természetesen az újrahasznosított elemek, pl. használt deszka, stb. is felhasználhatók, 

o A madárodú legalább egy oldalának, vagy fedelének az odú kitisztítása miatt nyithatónak kell 

lennie, 

o A madárodút akasztásra, illetve fára, falra, egyéb helyre történő rögzítésre alkalmas elemmel 

kell ellátni, 

o A madárodúnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy madár vagy esetleg egyéb kisállat szabadon 

be- és kijárhasson, ott számára megfelelő méretű fészket építhessen és abban fiókáit nevelhesse. 

A pályázat megnyitása: 

 2016. március 4. 

A pályázat benyújtásának ideje: 

 a pályázat megnyitásától folyamatosan, de legkésőbb 2016. március 29-ig. 

A pályázat feltételei:  

o A pályázaton bármely magyar állampolgár részt vehet.  

o A pályázatra egy fő maximum 3 db odúval pályázhat. 

o A pályázó a pályázatának benyújtásával egy időben automatikusan lemond az odúkkal 

kapcsolatos felhasználási jogairól, és hozzájárul ahhoz, hogy arról az ÉSZAKERDŐ Zrt. 

szabadon képeket készíthessen és felhasználja azokat marketingtevékenységéhez.  

A pályázat benyújtásának módja:  

1.) A pályázaton való részvételhez minden pályázónak 1-2 szóból álló jeligét szükséges választania, 

melyet egy borítékra jól olvasható módon ráír. Ebbe a borítékba szükséges elhelyeznie 

személyes adatait: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. Egy jeligét csak egy pályázó használhat 

fel. 

2.) A madárodúkra a jeligét mindenképpen szükséges jól olvasható módon ráírni. 

3.) A jeligés borítékot és a madárodúkat egy lezárt dobozba elhelyezve postai úton a 3501 Miskolc,  

Pf. 2. címre, vagy személyesen az ÉSZAKERDŐ Zrt. 3525 Miskolc, Deák tér 1. szám alatti 

címre szükséges eljuttatni. A dobozra mindenképp kerüljön rá a jelige és a pályázat címe!  

A pályázat értékelési rendszere:  

A pályázaton benyújtott madárodúkat a jeligét feloldó boríték felbontása előtt az ÉSZAKERDŐ 

Zrt. kollektívájából felállított zsűri értékeli. 

1-10. helyezett nyereményei:  

A nyertes odúk készítői egy-egy ÉSZAKERDŐ Zrt. ajándékcsomagot kapnak. 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. vállalja, hogy a díjazott madárodúkat gazdálkodási területén kihelyezi. 

Egyéb információk: 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 10.  

A nyertesek neve és az általuk készített és díjazott madárodúk fotói az ÉSZAKERDŐ Zrt. 

honlapján és egyéb hivatalos online felületein közzétételre kerülnek.  

A nyertesek ajándékait postai úton küldjük meg. 


