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A tudomány - kaland!  

ÁLMOK ÁLMODÓI 20 – „TUDOMÁNYOS KALANDOROK” PÁLYÁZATI 
SZABÁLYZAT 

1., A pályázat (a továbbiakban: Pályázat) témája: Kalandos osztálykirándulás az Álmok 
Álmodói 20 kiállításon – közösségi élménybeszámoló 

Minden korosztály számára izgalmas időutazáson ismerheted meg a világhírű magyar 
találmányokat a kocsitól az űrpaprikáig! 

Fedezd fel, próbáld ki, éld át – lépj be a magyar innováció varázslatos világába! 

Amennyiben 2022. november 25-ig megosztod velünk kirándulásotok élményét a 
„Tudományos Kalandorok” pályázatunkon, visszanyerheted a kiállítás belépőjegyeinek árát. 

Nincs más dolgod, mint jelentkezni és időpontot foglalni az osztálykirándulásodra 2022. 
október 21. napjáig (3490 Ft helyett 2000 Ft/fő áron), ellátogatni az Álmok Álmodói 20 
kiállításra, inspirálódni és vlogban/blogban/podcaston vagy social media felületen 
megosztani az Álmok Álmodói 20 osztálykirándulás közösségi élménybeszámolóját 2022. 
november 25-ig. 

A Millenáris adatkezelési tájékoztatóját ITT találod. 

2., Milyen Pályázatokat várunk? 

A Pályázatra a következő anyagokat várjuk link formájában a pályázati űrlapon feltöltve: 

- képes beszámoló (blog) vagy 

- videó (vlog) vagy 

- hanginterjú (podcast) beszámolót 

webes vagy social media (Facebook, Instagram, iskolai újság stb.) felületen megosztott 
élménybeszámolót. 

3., Ki pályázhat? 

Azok az osztályok pályázhatnak, 

- amelyek 2022. szeptember 4. és október 21. között időpontot foglalnak az Álmok 
Álmodói 20 kiállítás csoportos időpontfoglaló rendszerében ITT.

„osztálykirándulás” csoporttípusra 

- és benyújtják (az osztályfőnök/nevelő által) Pályázatukat az Álmok Álmodó 20 kiállítás 
pályázati aloldalán (https://millenaris.hu/almokalmodoi/tudomanyos-kalandorok/)  a pályázati 
űrlapon 2022. november 25-ig  

a Pályázat megfelelő kategóriájában: 
- 
- 

Korcsoport 1: 6-10 évesek (alsó tagozat) 
Korcsoport 2: 11-14 évesek (felső tagozat)
Korcsoport 3: 15-18 (középiskolások)  - 

https://millenaris.hu/wp-content/uploads/2022/07/Altalanos-adatkezelesi-tajekoztato_2022.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LiKxPU3BY0WJ9Wl6qpX8y5u5wJDP1AxErrYLfL9FOsJUNkE1TTVEQTM5V1JDNjlZUlRBQU5LSTQ0OS4u&web=1&wdLOR=c70E4E55D-5A55-485B-B44E-ADEC955C3467
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LiKxPU3BY0WJ9Wl6qpX8y5u5wJDP1AxErrYLfL9FOsJUNkE1TTVEQTM5V1JDNjlZUlRBQU5LSTQ0OS4u&web=1&wdLOR=c70E4E55D-5A55-485B-B44E-ADEC955C3467
https://millenaris.hu/almokalmodoi/hasznos-informaciok/?q=csoport
https://millenaris.hu/almokalmodoi/hasznos-informaciok/?q=csoport
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4., Pályázat időtartama, beküldési feltételek 

- 
- 
- 

- 

- 
- 

A Pályázat 2022. szeptember 4. napjától 2022. november 24. napjáig tart. 
Pályázónként legfeljebb 1 db pályamű tölthető fel, kategóriától függetlenül. 
A pályaművek beérkezésének végső határideje: 2022. november 24. (péntek) 20:00 
óra. 
A pályázati anyagokat a Pályázat elbírálásra elektronikusan kérjük eljuttatni az alábbi 
oldalon keresztül: az Álmok Álmodó 20 kiállítás pályázati aloldalán (https://
millenaris.hu/almokalmodoi/tudomanyos-kalandorok/)  a pályázati űrlapon 
A pályázati jelentkezési lapon bekért adatok: 
intézmény adatai: intézmény neve, címe; osztály azonosítása (pl.: 8/c); osztályfőnök 
neve; e-mail címe, telefonszám. 

Eredményhirdetés: 2022. december 6. 

5., Elbírálás és díjazás 

A Pályázatokat a szervezők és az általuk felkért szakértők bírálják el azok kidolgozottsága, 

témához való kapcsolódása, ötletességük és technikai színvonaluk alapján. 

Kategóriánkként 1-1 nyertest hirdetünk. 

A díj: a nyertes osztályok visszanyerik az osztálykirándulás belépőjegyeinek árát. 

6., Kiértesítés 
A nyertesek értesítést kapnak e-mailen a megadott levelezési címükön, valamint nevüket a 

Millenáris weboldalán és Facebook oldalán is publikáljuk. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a Pályázók írásban 
kizárólag a Szervezőhöz fordulhatnak. A nyertest érintően a nyereményhez személyi 
jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség nem kapcsolódik. 

A Szervező elérhetőségei: Millenáris Nonprofit Kft., 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 

e-mail cím: palyazat@millenaris.hu 

Budapest, 2022. augusztus 26. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LiKxPU3BY0WJ9Wl6qpX8y5u5wJDP1AxErrYLfL9FOsJUNkE1TTVEQTM5V1JDNjlZUlRBQU5LSTQ0OS4u&web=1&wdLOR=c70E4E55D-5A55-485B-B44E-ADEC955C3467



