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„Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program 
     Pályázati szabályzat 

 
 
 
1. Bevezetés 
 

A „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program a SIÓ-ECKES Kft. adományozási 
programja a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek részére a tanévkezdés 
támogatására 
 
A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind 
nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetbe került gyermekek egészséges 
fejlődésének biztosítására. Az általános iskolák nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az ott tanuló 
gyermekeket lehetőség szerint egyenlő bánásmódban részesítsék ezzel teremtve meg annak 
lehetőségét, hogy később ők is boldogulhassanak. 
 
A SIÓ-ECKES Kft. felelősséget érez, hogy a gyermekek egyenlő esélyeit elősegítse és az 
iskolarendszer integráló munkáját támogassa. 
 
A Köszönjük, Sió! Iskolatáska Program 2008-ban indult útjára. Azóta közel 15.000. gyermek 
kezdhette meg a tanévet új iskolatáskákkal és tanszerekkel, több tízezren pedig együtt örülhettek, 
bulizhattak a SIÓ támogatásával. 
2022-ben, 15. alkalommal, cégünk a szociálisan is rászoruló családok szorgalmas gyermekeinek 
beiskolázásában segített.  
A „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program által olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
családokhoz juthat el a támogatás, akiknek valóban anyagi problémát jelent a tanévkezdés. Célunk, 
hogy e családok gyermekei jobb esélyekkel indulhassanak útnak. Segítségünkkel a gyerekek olyan 
felszerelésekhez juthatnak, melyek feltétlenül szükségesek tanulmányaik megkezdéséhez, 
ugyanakkor anyagilag jelentősen megterhelik a családot.  
 
A Köszönjük, SIÓ! Program Rajzversenyének egyik célja, hogy a nem-rászoruló gyermekek is 
közelebb kerülhessenek társaikhoz, és a támogatott gyermekek megérezhessék társaik, a környezetük 
törődését, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy megismerhessük és közzé tehessük, hogy gyermekeink 
milyennek látják az őket körülvevő világot, miként változtatnának azon annak érdekében, hogy 
boldogabbak lehessenek a gyermekek. 
 
Ezért 2022-ben ismét meghirdetjük Köszönjük, SIÓ! Program Rajzversenyét, immár országosan, a  
 

„Segíts a SIÓ Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek,  
hogy boldogabbak legyenek!” 

témakörben. 
 

A beküldött (= online feltöltött) rajzok versenyen vesznek részt, a 50 legjobb ötlet alkotói (ebből 3 
közönségdíj, a három legtöbb szavazatot kapott művek alkotóinak) SIÓ ajándékcsomagot, a 
legszínvonalasabb munkákat beküldő 10 intézmény SióBulit kap (ebből 3 közönségdíj, azaz a három 
legtöbb szavazatot gyűjtött intézmény kapja). 
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2. Résztvevők köre – általános iskolák és rászoruló gyermekek 
 

A pályázaton kizárólag általános iskolák és/vagy támogató civilszervezeteik 
(alapítvány, egyesület, stb.) (továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt. 
Civilszervezet általános iskola nélküli pályázatát nem áll módunkban 
befogadni. Egyéni, azaz természetes személy által egyénileg beküldött, 
pályázatot nem áll módunkban befogadni. 
Amennyiben az intézmény nem rendelkezik támogató civilszervezettel (alapítvány, egyesület, stb.), úgy kérjük, 
hogy ezt a pályázati rendszerben jelezzék. 

 

3. Rajzverseny 
 

A pályázatot elektronikus úton bonyolítjuk. A Pályázónak, az online pályázati rendszeren belül, az ott 
található útmutatás alapján, az online pályázati rendszerbe legalább 25db gyermekrajzot kell feltöltenie, a  
 

„Segíts a SIÓ Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek, hogy boldogabbak legyenek!” 
témakörben, 

 

amelyet a pályázó általános iskolába járó – a pályázat által nem érintett! – gyerekek rajzoltak! A SIÓ 
fontosnak tartja, hogy a teljes pályázati a közösségek összefogásán alapuljon. 
1) Mivel az elmúlt évek során sokan nem a pályázati témában adtak be rajzokat, kérjük Önöket, hogy iskolai 

foglalkozás keretében, a rajzok készítése előtt, beszélgessenek el a gyerekekkel arról, hogy a gyerekek 
nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között élnek, valamint arról, hogy egymást támogatva, 
összefogva, sokkal többet érhetünk el, mint egyenként. A foglalkozáshoz támpontokat, valamint egy 
rövid Segédanyagot a Pályázati rendszerből tölthetnek le. 

 
 

FIGYELEM! A más tárgyban benyújtott rajzokat beadó pályázókat kizárjuk a pályázatból és a Rajzversenyből! 
 

A feltöltött rajzoknak legalább közepes, azaz 5 megapixel (300dpi) felbontásúnak, jpg formátumúnak kell 
lenniük 
 

3.1. DÍJAZÁS 
A beküldött (= online feltöltött) rajzok versenyen vesznek részt,  
 
EGYÉNI DÍJAK: a 50 legjobb ötlet alkotói (ebből 3 közönségdíj, a három legtöbb szavazatot kapott 
művek alkotóinak) SIÓ ajándékcsomagban részesülnek  
 
KÖZÖSSÉGI DÍJAK: a legszínvonalasabb munkákat beküldő 10 intézmény SióBulit kap (ebből 3 
közönségdíj, azaz a három legtöbb szavazatot gyűjtött intézmény kapja). 
 
Figyelem! A nem közönségszavazáson odaítélt díjak nem veszik figyelembe a szerzett szavazatok 
számát! 
 
A rajzversenyen beküldött munkák 2022-ben ismét bekerülnek a www.koszonjuksio.hu oldal 
Galériájába, ahol regisztrációt követően lehet szavazni 2022. október 31 - november 30.* között. 
(*A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az időpontot megváltoztassa, erről Pályázóinkat a 
pályázatkészítés során megadott e-mailcímen értesítjük.) 

 
ADATVÉDELEM 

Minden egyes rajzot készítő gyermek gondviselőjének Hozzájáruló nyilatkozatot kell tennie, amelyben 
hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke rajza, a gyermek monogramjával és osztályának és intézményének 
megjelölésével nyilvánosan látható legyen a Köszönjük, SIÓ! Program online Galériájában. 
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4. A pályázat lebonyolítása 
 
4.1. Online Pályázati rendszer 

1) A pályázat elkészítéséhez zárt online pályázati felület áll a Pályázók 
rendelkezésére, ami a www.koszonjuksio.hu/intezmenyeknek.php 
oldalról két kattintással elérhető 
http://www.koszonjuksio.hu/palyazat/regisztracio.php oldalról 
regisztrációt követően érhető el.  
Figyelem! A rendszer iskolánként 1 érvényes regisztrációnak enged belépést, hogy az adatvédelmi 
jogszabályoknak maximálisan megfeleljünk.  

2) A TAGISKOLÁK, kérjük, a Tagintézmény nevével regisztráljanak. A KLIK intézmények számára 
külön jelölhető, hogy KLIK intézmények. Ez az adminisztrációban segít. 

3) A korábbi években a rendszerben már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek, 
amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-
címen jelezzék. 

Figyelem! A rendszer iskolánként 1 érvényes regisztrációnak enged belépést, hogy az adatvédelmi 
jogszabályoknak maximálisan megfeleljünk. 
 
Kérjük, a Pályázati rendszer használata előtt, és szükség esetén alatt, figyelmesen olvassa el a Pályázati 
szabályzat, Felhasználási feltételek, a Kitöltési útmutató és az Adatvédelmi nyilatkozat dokumentumokat 
is!  
Ezen dokumentumok ismeretének vagy megértésének hiányából fakadó reklamációkért és panaszokért a 
Sió-Eckes Kft., sem a pályázat bonyolítója nem vállal felelősséget. A pályázati rendszerben, minden egyes 
rubrika mellett egy „i” ikon található, ami szintén segítséget nyújt a Pályázónak. 
 

4.2. A jelentkezés lépései 
1. Az általános iskolát és/vagy támogató civilszervezetét (alapítvány, egyesület, stb.) a kapcsolattartó 

regisztrálja http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldal felső menüjében a REGISZTRÁCIÓ gombra kattintva 
vagy közvetlenül a http://koszonjuksio.hu/palyazat/regisztracio.php oldalon, az ott kért adatok 
megadásával. A kapcsolattartó a regisztrációval elfogadja a Pályázat szabályzatát, melyet a 
regisztrációkor, majd később a Pályázati rendszerbe belépve letölthet és elolvashat. 
2) FIGYELEM! A korábbi években a rendszerben már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal 

beléphetnek a http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldal felső menüjében a BELÉPÉS gombra kattintva 
vagy közvetlenül a http://koszonjuksio.hu/palyazat/login.php, amennyiben új regisztrációt 
szeretnének, kérjük, hogy ezt az info@contenet.hu email-címen jelezzék, adataikat pedig a pályázati 
rendszerbe belépve módosíthatják. 

2. Az általános iskola és/vagy az iskola támogató civilszervezetének (alapítvány, egyesület, stb.) vezetője 
és/vagy e két intézmény bármelyikének kapcsolattartója az online pályázati rendszerben elkészíti a 
pályázatot.  

3. Az online kitöltött pályázatot a rendszeren belül kitölti, valamint a rajzokat a megadott formátumban 
feltölti legkésőbb 2022. október 30. (vasárnap) éjfélig, és 1db eredeti példányban a Pályázati jelentkezési 
lapot, az online pályázati rendszer tájékoztatása alapján, az összefoglaló pályázati adatlappal, valamint a 
szükséges nyilatkozatokkal együtt a Köszönjük, SIÓ! Program részére nyomtatott formában postai úton 
elküldi a Pályázati kiírás végén megadott postai címre. Figyelem! A más címre érkező pályázatokat 
kizárjuk. 

4. A Köszönjük, SIÓ! Program fontosnak tartja, hogy a teljes pályázat a közösségek összefogásán 
alapuljon. Ezért, az érvényes elektronikus pályázathoz a Pályázónak, az online rendszeren belül, az ott 
található útmutatás alapján, az online rendszerbe fel kell töltenie legalább 25db gyermekrajzot 
(legalább közepes, azaz 5 megapixel (300 dpi) felbontásban, jpg formátumban), melyet a Pályázó 
intézménybe járó 1-8. osztályos gyermekek készítenek közösen, az iskolai foglalkozások keretében. 

 

1) Mivel az elmúlt évek során sokan nem a pályázati témában adtak be rajzokat, kérjük Önöket, hogy 
iskolai foglalkozás keretében, a rajzok készítése előtt, beszélgessenek el a gyerekekkel arról, hogy a 
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gyerekek nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között élnek, 
valamint arról, hogy egymást támogatva, összefogva, sokkal többet 
érhetünk el, mint egyenként. A foglalkozáshoz támpontokat, valamint 
Segédanyagot a Pályázati rendszerből tölthetnek le. 

 
2) A Köszönjük, SIÓ! Program arra kéri az intézményeket, hogy ne csak 

az online rendszerbe töltsék fel az alkotásokat, hanem elkészült 
rajzokból kiállítást, valamint esetleg, szabad döntésük alapján háziversenyt szervezzenek. 

 
3) A beküldött rajzok alapján a Köszönjük, SIÓ! Program, a korábbi évek hagyományai szerint egyéni 

és közösségi díjakkal jutalmazza. 
 

(*A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az időpontot megváltoztassa, erről Pályázóinkat a pályázatkészítés során megadott e-
mailcímen értesítjük.) 

 
FIGYELEM! A Köszönjük, SIÓ! Program hivatalos kommunikációs eszközként az elektronikus levelezést 
(e-mail-kommunikáció) fogadja el. Kérjük, a pályázatkészítés során megadott e-mail postafiókot a pályázat 
teljes ideje alatt rendszeresen ellenőrizzék és csak olyan postafiókot adjanak meg kapcsolattartásra, amit 
könnyen elérnek és leveleink nem kerülnek a spam mappába. 

 
4.3. Rajzpályázat - Hogyan készüljenek a rajzok? 

Téma: „Segíts a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek, hogy boldogabbak legyenek!” 
Készítők: az adott általános iskolába járó 1-8. osztályos (6-14 éves) tanulók 
A beküldött (online feltöltött) rajzok versenyen vesznek részt, a 50 legjobb ötlet alkotói (ebből  
3 közönségdíj, a három legtöbb szavazatot kapott művek alkotóinak) SIÓ ajándékcsomagot, a 
legszínvonalasabb munkákat beküldő 10 intézmény SIÓ-bulit kap (ebből 3 közönségdíj, azaz a három 
legtöbb szavazatot gyűjtött intézmény kapja). 
A rajzversenyen beküldött munkák 2022-ben is bekerülnek a www.koszonjuksio.hu oldal Galériájába, 
ahol regisztrációt követően lehet szavazni 2022. november 30*-ig.  
(*A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az időpontot megváltoztassa, erről Pályázóinkat a pályázatkészítés során 
megadott e-mailcímen értesítjük.) 
 

Figyelem! A nem a megadott témában készült rajzokat kizárjuk a versenyből, azokra szavazatot sem 
lehet majd leadni. 

 
4.4. Kötetlen foglalkozás a rajzok elkészítése előtt 

Kérjük Önöket, hogy gyermeknap közeledtével egy kötetlen foglalkozás keretében beszélgessenek 
gyerekekkel arról, hogy „nem tehetünk arról, hogy milyen körülmények közé születtünk”, azaz senki, 
főleg nem a gyerekek tehetnek arról, hogy rászorulók, valamint arról, hogy egymást támogatva, 
összefogva, sokkal többet érhetünk el, mint egyenként. 
Hasznos lenne olyan párbeszéd kialakítása a környezetükben, ahol a rászoruló gyerekek arról 
beszélhetnének, hogy számukra mi lenne segítség, a nem-rászorulók pedig arról, hogy ők hogyan 
segítenének. A párbeszéd lényege az, hogy a segítség akkor valós segítség, ha mindkét fél úgy gondolja. 
Ehhez Segédanyagot a pályázati rendszer jobb oldali menüjében találnak.  

 
 

4.5. Mi az a SIÓbuli?  
Olyan egészségnapi vagy gyermeknapi rendezvény, ami lehetőleg a családoknak, de mindenképpen a 
gyermekeknek és a gyermekekről szól, és melyre az intézmények SIÓ termékeket és ajándékokat kapnak. 
A termékeket a részvevő gyerekek és pedagógusok elfogyasztják, az ajándékokat a rendezvényen zajló 
ügyességi és egyéb versenyeken nyerhetik meg. 
 

(*A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az időpontot megváltoztassa, erről Pályázóinkat a pályázatkészítés során 
megadott e-mailcímen értesítjük.) 
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5. Nyilatkozatok 
A GDPR (adatvédelmi törvény hatályba lépése óta több adatvédelmi 
nyilatkozat kitöltése és 1db eredeti példányban történő beküldése szükséges. 
Minden nyilatkozat a Pályázati rendszerből letölthető, annak jobb oldali 
menüjében található. Ezek: 
 

1) Gondviselői nyilatkozat a Rajzversenyhez 
- az érintett gondviselőkkel alá kell íratni, és az intézményben az aláírt nyilatkozatot tárolni kell 1 db 

eredeti példányt, annak hiányából származó minden felelősség az intézményt terheli. Továbbá 
- 1 db eredeti példányt a postai úton beküldendő csomagba kell elhelyezni 
- 1 db eredeti példányának postai úton történő beérkezési határideje legkésőbb 2022. november 15. 
- Azon rajzolók alkotásai, akik nem rendelkeznek az ehhez szükséges Gondviselői nyilatkozattal, nem 

jelenhetnek meg az online Galériában, így azok nem vesznek részt a rajzversenyben sem. 
2) Intézményi és alapítványi adatvédelmi nyilatkozat 

- 1 db eredeti példányt a postai úton beküldendő csomagba kell elhelyezni 
- Amennyiben az intézmény és/vagy az alapítvány ilyen nyilatkozatot a korábbi években kitöltött és 

beküldött, és azt írásban nem vonta vissza, és nem történt a nyilatkozatban megadott adatokban 
változás, úgy az Intézményi és alapítványi nyilatkozat ismételt megküldésétől eltekintünk. 

 
Azon gyermekek, akik nem rendelkeznek a szükséges Gondviselői nyilatkozattal, automatikusan nem 
vehetnek részt a Köszönjük, SIÓ! Programban, sem az iskolatáskák, sem a rajzok tekintetében. 

 
6. Az értékelés lépései 
 
6.1. A beküldött rajzok értékelésének szempontjai 

1. A pályázatban kiírt téma („Segíts a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek, hogy 
boldogabbak legyenek!”) figyelembe vétele. Olyan ötleteket várunk, amelyek bemutatják, hogy a 
gyerekek hogyan képzelik azt, hogy saját és barátaik életét egészségesebbé, jobbá tennék, hogyan és 
miben támogatnák társaikat, és amiben bemutatják, hogy a VitaTigris hogyan tud segíteni nekik 
ebben. 

2. A gyerekek életkorához, szellemi képességeihez, készségeihez képest milyen színvonalon ábrázolnak. 
3. A pedagógusi háttérmunka tükröződése a rajzokban. 
4. Az online szavazás során minden egyes szavazó a fentiektől eltérően, egyéni szempontok alapján 

értékel, amelyért a SIÓ nem vállal felelősséget. 
5. Azon rajzolók alkotásai, akik nem rendelkeznek Gondviselői nyilatkozattal, nem jelenhetnek meg az 

online Galériában, így azok nem vesznek részt a rajzversenyben sem. 
6. A nem közönségszavazáson odaítélt díjak nem veszik figyelembe a szerzett szavazatok számát! 

 
 

6.2. Kizárások 
- Az eredmények összesítésekor az online szavazásból mindazok a rajzok kizárásra kerülnek, 

amelyekre érkezett szavatokat szavazószoftverrel generálják. 
- FIGYELEM! A más tárgyban benyújtott rajzokat kizárjuk a pályázatból és a Rajzversenyből! 
- Azon rajzolók alkotásai, akik nem rendelkeznek a szükséges Gondviselői nyilatkozattal, nem 

jelenhetnek meg az online Galériában, így azok nem vesznek részt a rajzversenyben sem. 
 
 

A Köszönjük, Sió! Program tiszteletben tartja a hazai közösségek diverzitását, és figyelembe 
veszi azok eltérő méretét, ezért SIÓBulit akár olyan intézmény is nyerhet, ahova nem érkezett 
online szavazat. 
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7. A támogatás kiosztásának lépései 
 

 
7.1. A rajzverseny nyereményeinek kiosztása 

1. A rajzverseny eredményei megtekinthetők 2023. január 30-tól a 
www.koszonjuksio.hu oldalon. 

2. Az egyéni nyeremények 2022/2023 tanév második félév során kerülnek postai úton kiszállításra. 
3. A SIÓBuli, ami közösségi nyeremény, a nyertes intézményekkel egyeztetett időpontokban és módon 

kerül megrendezésre 2023 tavaszán – gyermeknapi, egészségnapi, madarak-fák napi vagy családi 
napi rendezvényen.  

 
 
8. Néhány fogalmi kérdés - KÖZHASZNÚSÁG 

Sajnos, a törvényi szabályozás változása megnehezítette mind az alapítványok, mind az adományozók dolgát. 
Nem szükséges, hogy az iskolát támogató alapítvány vagy más civilszervezet közhasznú legyen, de 
amennyiben lehetséges, kérjük Pályázóinkat, hogy a településen működő közhasznú szervezetekkel vegyék 
fel a kapcsolatot, mert ez nagymértékben megkönnyíti mindannyiunk helyzetét. 
A közhasznúság hiánya nem vezet sem kizáráshoz, sem pedig hátrányosan nem érinti a gyerekeket. A 
Köszönjük, SIÓ! Program számára a rászorulók támogatása az elsődleges. 

 
9. A pályázati csomag tartalma 

1) Postai úton beküldendő: 
1. Pályázati jelentkezési lap (= Összefoglaló adatlap) 

- Erről az online Pályázati rendszer Kitöltési útmutatója tájékoztatást ad – A dokumentum 
minden oldalát le kell pecsételni és a pályázó intézmény vezetője által alá kell írni.  

2. Gondviselői nyilatkozat a rajzversenyhez gyermekenként 1 db eredeti példány  
3. Intézményi és alapítványi nyilatkozat 1 db eredeti példány  

 
Fenti nyilatkozatok mindegyike a Pályázati rendszer jobb oldali menüjében megtalálhatóak és onnan 
letölthetőek. 

 
2) Elektronikusan, a pályázati rendszerben feltöltendő 

- Az online Pályázati rendszerben feltöltött adatok és szintén ott, közepes, azaz 5 megapixeles 
(minimum 150dpi, maximum 300 dpi felbontásban, feltöltött legalább 25db gyermekrajz „Segíts 
a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek, hogy boldogabbak legyenek!” témában.  

- A rajzokat nem kell postai úton elküldeni! Azokból az iskolákban, amennyiben lehetséges 
rendezzenek kiállítást, esetleg házi rajzversenyt is 

 
Amennyiben az online rendszer használata bármilyen okból nehézséget jelent, kérjük, jelezze e-mailen az 
alábbiak szerint: 

- pályázat tartalmára vonatkozóan a koszonjuksio@koszonjuksio.hu  
- technikai, informatikai kérdésekkel kapcsolatban a info@contenet.hu  

 
 

10. Formai követelmények 
A Pályázati jelentkezési lap nyomtatott verziójának minden oldalát szignóval és pecséttel kell ellátni! 
A pályázati anyag kizárólag a megadott, az online pályázati rendszerből kinyomtatható formátumokban 
érvényes. 
Kérjük, figyelmesen olvassák el a Pályázati rendszer instrukcióit és a Kitöltési útmutatót, hogy a 
pályázat ne kerüljön kizárásra! 
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11. Beküldési információk 
A postai úton beküldött pályázati csomagnak tartalmaznia kell: 
- Pályázati jelentkezési lap – erről az online rendszer és az ott található 

Kitöltési útmutató tájékoztatást ad. 
- Nyilatkozatok 1-1 db eredeti példánya (lásd 5. pont) 
A rajzokat nem kell postai úton elküldeni! (Így kiállítást rendezhetnek az 
intézmények a munkákból.)  
 

 
12. Időpontok 

 
Pályázati periódus: 2022. szeptember 27 – november 13. 
Beérkezési (azaz online feltöltési) határidő: 2022. november 13. 24.00  
Online Galéria megnyitása: 2022. november 14. hétfő 
Online szavazás: 2022. november 14. hétfő – 2023. január 15. vasárnap 
Eredményhirdetés:  2023. január 30. hétfő 
Díjak eljuttatása: 2022/2023 tanév második félév során 
 
A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a fenti időpontok bármelyikét megváltoztassa, erről 
Pályázóinkat a pályázatkészítés során megadott e-mailcímen értesítjük. 
 
A Pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni  
A Pályázati jelentkezési lapot és az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatokat postai úton az alábbi címre kell 
eljuttatni.  
Co-Minds Consulting Kft. 
1221 Budapest 
Szent Gellért u. 6/a 
Kérjük, a borítékra írják rá: Köszönjük, SIÓ! rajzverseny 2022.  
(Postára adási határidő: 2022. november 21.) 
 
 
FIGYELEM! A Köszönjük, SIÓ! Program hivatalos kommunikációs eszközként az elektronikus levelezést  
(e-mail-kommunikáció) fogadja el. Kérjük, a pályázatkészítés során megadott e-mail postafiókot a pályázat teljes 
ideje alatt rendszeresen ellenőrizzék. 
A citromail.hu, freemail.hu, vipmail.hu e-mailcímek megadását kérjük kerüljék, mert ezekbe a postafiókokba 
gyakran nem érkeznek meg az általunk küldött e-mailek. 
 
További információ: koszonjuksio@koszonjuksio.hu 
Technikai támogatás (rendszergazda és webmester): info@contenet.hu  
 
Köszönjük munkájukat! Várjuk jelentkezéseiket! 
 


