
Hirdetmény 
 

Bábolna Város Önkormányzata névadó pályázatot hirdet az újonnan épülő strand és fürdő 

nevének megalkotására. A szabadidőpark részeként megvalósuló modern, emberléptékű és 

családbarát fürdő várhatóan 2019 telén, a nyitott strand pedig 2020 tavaszán nyitja meg kapuit 

a nagyközönség előtt. A fürdő elsősorban a környékbeli, illetve belföldi látogatókat célozza 

meg, célja kifejezetten a belföldi turizmus erősítése. 

 

A pályázatra olyan ötletes, kreatív, akár szójátékra épülő neveket várunk, amelyek 

illeszkednek a fürdő megjelenéséhez, szolgáltatásaihoz, környezetéhez és Bábolna 

hagyományaihoz. 

 

Díjazás 

 

Az önkormányzat által kiválasztott három legjobb pályázat pénzdíjazásban részesül az 

alábbiak szerint: 

 

1. helyezett: 1 éves ingyenes belépő a strandfürdőbe 1 fő részére 

2. helyezett: Fél éves ingyenes belépő a strandfürdőbe 1 fő részére 

3. helyezett: Negyedéves ingyenes belépő a strandfürdőbe 1 fő részére 

 

Kérjük, hogy a pályázat beadása előtt figyelmesen olvassák el a pályázati feltételeket! 

 

A pályázat elbírálásának szempontjai 

 

o A név legyen kifejező, beszédes, 

o illeszkedjen a fürdő tevékenységéhez, kialakításához, 

o legyen jó a kiejthetősége, 

o könnyen megjegyezhető, rövid és egyszerű, 

o magyar nyelvű, 

o alkalmazható legyen további brand építésére és 

o lehetőség szerint utaljon Bábolnára. 

 

A név újszerűségét, ötletességét külön díjazzuk. 

 

Pályázati feltételek 

 

A pályázaton bárki indulhat, aki elfogadja a kiíró által szabott feltételeket. Egy pályázó 

maximum 3 névjavaslattal pályázhat. A nyereményjátékban bármely valós e-mail címmel 

rendelkező természetes személy részt vehet, céges e-mail cím megadása esetén pedig az e-

mail címben szereplő természetes személy. A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg 

lemond a név használatának jogáról, a jövőben nem élhet semmilyen anyagi, szellemi, tárgyi 

követeléssel az önkormányzat felé a névhasználatot illetően.  

A nyeremények átadása személyesen történik Bábolna Város polgármesteri hivatalában (2943 

Bábolna, Jókai Mór út 12.). A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő 

költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) a 

nyerteseket terhelik, melynek átvételére a döntést követően 30 nap áll rendelkezésére. 

 

 

o A pályázatot kizárólag e-mailben lehet elküldeni a nevpalyazat@babolna.hu címre. 

o A névpályázat beadási határideje: 2017. november 24. 24.00 óra. 

mailto:nevpalyazat@babolna.hu


o A pályázat elbírálása, illetve a nyertes nevek közzététele: 2017. december 1. 

 

 

 


