
„Zöldülj Velünk!” Díj 

 

Díj alapítása: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. díjat alapít a cég „Zöldülj Velünk!” 

szemléletformáló programja keretében.  

Pályázók köre: A Szomtáv „Zöldülj Velünk!” Díjjal olyan 14 és 24 év közötti, szombathelyi lakcímmel 

rendelkező és/vagy szombathelyi oktatási intézményben tanuló fiatal tüntethető ki, aki az alábbi 

témakörökben, illetve területek valamelyikén önkéntes jellegű, példaértékű tevékenységet folytatott 

a jelölést megelőző minimum 1 év során: 

- környezetvédelem, környezettudatosság, 

- energiatudatosság, energiahatékonyság, 

- fenntarthatóság, 

- újrahasznosítás, 

- megújuló energiaforrások. 

A díj nem ítélhető oda a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-vel munkaviszonyban álló személyeknek. 

A pályázaton kizárólag ajánlás, jelölés útján lehet részt venni! 

A pályázati jelölések leadásának határideje: 2022. november 30. 16:00 

A pályázat benyújtásának módja: 

- E-mailben a zolduljvelunk@gmail.com e-mail címre, VAGY 

- Adathordozón leadva az alapító cég székhelyére (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft; 9700 

Szombathely, Boglárka u.2. - Titkárság). 

 

A pályázat elvárt tartalmi elemei:  

- Max. 3 db A4 oldal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt. 

- A jelölt pályázat szempontjából releváns tevékenységének bemutatása. 

- A jelölt tevékenységét alátámasztó dokumentumok (fotó, videó, oklevelek, írásos 

dokumentumok, stb.) 

- A javaslattevő(k) neve, aláírása, elérhetősége (e-mail, telefonszám) a dokumentum végén 

feltüntetve. 

- A jelölt neve, születési ideje, lakcíme, oktatási intézménye. 

- A jelölt vagy törvényes képviselője e-mail címe, telefonszáma.  

- A jelölt/vagy kiskorú jelölt esetén törvényes képviselője által kitöltött és aláírt GDPR 

nyilatkozat. 

A pályázatok elbírálására 2022. december 9-ig kerül sor. A döntésről az alapító 2022. december 13-ig 

értesíti a javaslattevőt, valamint a pályázót. Amennyiben a pályázó 4 naptári napon belül nem veszi fel 

a kapcsolatot az alapítóval, úgy új díjazott kiválasztására kerül sor. A pályázatban megadott 

elérhetőségek esetleges pontatlanságáért, a javaslattevő(k) elérhetetlenségéért a díj alapítója nem 

vállal felelősséget.  

A díj átadásának tervezett időpontja 2022.december 19. A konkrét időpontról az alapító a győztes 

pályázóval egyeztetve határoz. A díjátadásra ünnepélyes keretek között kerül sor. A díjat az alapító cég 

ügyvezető igazgatója, távollétében az általa kijelölt személy adja át.  

A Díj egy „Zöldülj Velünk!” Oklevél, egy 50.000 Ft értékű utalvány és 50.000 Ft készpénz. 
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