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Reál Hungária Élelmiszer Kft. „Reál Kis Hősök Program” 
Részvételi és Pályázati szabályzata 

2023-as évre vonatkozóan 
 
 

1. A pályázat szervezője 
 

A Pályázati szabályzat (a továbbiakban: Pályázati szabályzat) vonatkozik a REÁL HUNGÁRIA 
ÉLELMISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.; 
Cégjegyzékszáma: 13 09 191691; a továbbiakban: Szervező) által szervezett „Reál Kis Hősök” 
pályázatra (a továbbiakban: Pályázat), amely a Progressive BEX Kft. (székhely: 1118 Budapest, 
Ménesi út 22. - 2. emelet; Cégjegyzékszám: 01 09 325966) mint a Pályázat lebonyolítója (a 
továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online felületen, azaz a www.real.hu/kishosok oldalon 
(a továbbiakban: Pályázati felületek) érhető el. 
 
A jelen Pályázati szabályzat tartalmazza a Pályázaton történő részvétel feltételeit és módját, valamint 
a Szervező és a Pályázaton résztvevő jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Pályázati 
szabályzat a Pályázati felületeken elérhető és megtekinthető. 
 
A Pályázaton résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és 
magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 

 

 
2. A Pályázatban résztvevők 

 
A Pályázaton részt vehet valamennyi Magyarországon működő köznevelési intézményekben, 
óvodákban, általános iskolákban – a 2022/2023-as évre – alakult óvodai csoport vagy osztály 
(továbbiakban: Pályázó), amely a Pályázati szabályzatban részletesen meghatározott feltételeket 
teljesítik. A Pályázati szabályzat szóhasználatban az óvodai csoport és osztály kifejezés a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 23. pontjában meghatározottak szerinti tartalommal 
bír, ennek megfelelően a Pályázaton kizárólag óvodai csoportok és általános iskolai osztályokat (1-
8. osztályt) fogadunk el. A Pályázat során az óvodai csoportokat az óvónő, a pályázó osztályokat 
pedig az osztályfőnök képviseli. 

 

 
3. A Pályázat időtartama 

 
Az I. pályázat kategória esetében: 2023. január 16. 7:00-tól 2023. február 12. 23:59-ig tart.  
 
A II. pályázati kategória esetében: 2023. január 16. 7:00-tól 2023. február 12. 23:59-ig tart. 

• Közönségszavazás időtartama: 2023. február 13. 00:00-től – 2023. február 19. 23:59-ig;  

• Külön díjas zsűri általi kiválasztása: 2023. február 20. 

 
Az ezen időtartamok előtti és utáni időpontokban beérkezett jelentkezések a Pályázatban nem 
vesznek részt. 

 
 

4. A Pályázatban való részvétel feltételei 
 

A Pályázat részeként két nevezési kategóriát határozunk meg. 
 

https://www.google.hu/maps/place/2051Biatorb%C3%A1gy+Roz%C3%A1lia+park+5-7.+
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I. pályázat feltételei: 

 
Az I. Pályázaton a jelen Pályázati szabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Pályázók vehetnek 
részt oly módon, hogy a jelen Pályázati Szabályzat 3. pontjában meghatározott pályázati időtartamon 
belül legalább 10 darab Reál márkaterméket offline vásárolnak (maximum 3 db blokkon kell 
szerepelnie a 10 db terméknek) Magyarország területén bármely Reál, Reál Pont, GRoby vagy 
független kiskereskedelmi üzletek valamelyikében, majd a Pályázat időtartamán belül feltöltik a 
vásárlást igazoló blokk/blokkok fotóját a Pályázati felületekre. Kizárólag név, valós e-mail cím, 
telefonszám, pályázó iskola, illetőleg óvoda, csoport, illetőleg osztály adatainak megadásával és a 
vásárlást igazoló blokk/blokkok fotójának feltöltésével, valamint a Pályázati szabályzat és az 
adatvédelmi szabályzat elfogadásával és a kitöltött Pályázat átadó adatlap feltöltésével lehet 
pályázni. A vásárlást igazoló blokkok nem lehetnek korábbi keltezésűek mint 2022.09.01. 
 
Azokban a Reál, Reál Pont, GRoby vagy független üzletekben, ahol gyűjtőblokkos rendszer (azon 
blokkok tartoznak ide, amelyekről nem azonosítható be egyértelműen a megvásárolt termék) 
működik a vásárlást követően az üzlet által pecséttel, a megvásárolt Reál márkatermékek 
darabszámának feltüntetésével és aláírással szükséges a blokkot hitelesíteni. Gyűjtőblokkok esetén 
csak az aláírással, a darabszámmal és pecséttel ellátott blokkal igazolható a márkatermékek 
darabszáma. 

 
A játékban résztvevő márkák listája: 

• Reál 

• Hárs 

• Melody 

• Plage 

• Falusi 

• Rio 
 

Minden Pályázó egységesen 75.000 forintra pályázhat az I. pályázat keretein belül. 
 

II. pályázat feltételei: 
 

A Pályázónak készítenie kell 1 darab rajzot a Reál Légióról vagy annak tagjairól és fel kell tölteni 
a Pályázati felületekre.. Kizárólag név, valós e-mail cím, telefonszám, pályázó iskola, illetőleg óvoda, 
iskolai osztály, illetőleg csoport adatainak megadásával és a Pályázati szabályzatnak megfelelő rajz 
fotójának feltöltésével, valamint a Pályázati szabályzat és az adatvédelmi szabályzat elfogadásával 
és a kitöltött Pályázat átadó adatlap feltöltésével lehet pályázni. 
 
Az első három helyezés óvodai, alsó tagozatos, és felső tagozatos kategóriában is kiosztásra kerül: 

 
I. helyezett: 250.000 Ft   

II. helyezett: 200.000 Ft  
III. helyezett: 150.000 Ft  

 
Különdíj: 200.000 Ft  

 
A Pályázat szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a pályázatok, amelyek (i) obszcén 
szavakat, cselekvést tartalmaznak, (ii) sértik a jó ízlést, (iii) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb 
sértő szövegeket tartalmaznak, (iv) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vii) nem saját 
alkotásnak minősülnek (viii) a Szervező vagy Lebonyolító személyiségi jogát, különös tekintettel a jó 
hírnév és becsülethez fűződő jogra, sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb 
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jogát, (xi) jogsértők. A pályázat tartalmáért a Pályázó vállalja a teljes felelősséget. A Szervező 
fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Pályázót a Pályázatból kizárja. 

 
Egy Pályázó egy Pályázattal csak egy támogatási összeget kaphat: minden óvodai csoport  és 
iskolai osztály maga döntheti el, hogy az I. pályázat vagy a II. pályázat támogatási összegért 
szeretne indulni, de minden osztály vagy csoport csak egy pályázatot adhat be. Abban az 
esetben, amennyiben a Pályázó több pályázatot nyújt be, úgy valamennyi a Pályázó által 
feltöltött pályázat érvénytelen, azokat a Szervező figyelmen kívül hagyja.  

 
5.   A Pályázatok feltöltésével kapcsolatos információk 

 
A Pályázat Internetes oldala (mindkét pályázat esetében):  
https://kishosok.real.hu/ 

A Pályázó a Pályázatban való részvétellel elismeri és kijelenti, hogy a jelen Pályázati 
szabályzatot teljeskörűen megismerte, és azt feltételek és fenntartások nélkül elfogadja. 
Amennyiben a Pályázó a Pályázati szabályzatot (vagy annak bármely rendelkezését) nem 
fogadja el, vagy azzal kapcsolatosan bármiféle kifogást emel, a Pályázatban nem vehet részt, 
illetve abból automatikusan kizárásra kerül. 

 
 

A Pályázathoz kitöltendő adatlapon (továbbiakban: Pályázat átadó adatlap) az alábbi információk 
megadása kötelező: 

 
1. Kapcsolattartó adatai 

a. Név 
b. Telefonszám 
c. E-mail cím 

 
2. Pályázó iskola/intézmény adatai 

a. Intézmény pontos megnevezése 
b. Pontos címe 
c. Telefonszáma 

 
3. Pályázó osztály/óvodai csoport adatai 

a. A nevező osztály/óvodai csoport megjelölése 
b. Intézmény bankszámlaszáma 
c. Bankszámla tulajdonos neve 

 
4. Pályázati adatok  

a. Pályázat leadásának időpontja 
b. Kiválasztott pályázat pontos megnevezése 

 
5. Aláírás 

a. Pályázó iskola, óvoda igazgatója 
b. Pályázó osztály osztályfőnöke, óvodai csoport vezetője 

 

6. Pályázó iskola/intézmény pecsétjének lenyomata 

A Pályázat átadó adatlap a Pályázati felületeken a „Pályázat feltöltés” menüpont alatt tölthető le és 
kitöltést követően a pályázat benyújtásakor szükséges feltölteni. 

 
Egy Pályázatnak egy, a 4. pontban rögzített feltételeknek megfelelő Pályázó által az 5. pontban leírtak 



 

4  

alapján feltöltött, és a jelen Pályázati szabályzatnak teljeskörűen megfelelő pályázat adatai 
számítanak, így ha ezen adatok a Pályázati szabályzat valamennyi rendelkezésének és feltételének 
megfelelően feltöltésre kerülnek, akkor a benyújtott pályázat érvényes. Kérjük a feltöltendő pályázat 
átadó adatlap eredeti példányát a pályázat lezárásáig megőrizni. 

A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Pályázó felel. 

A Pályázat csak akkor érvényes, ha az 

I. pályázat esetében 

• valós adatokat tartalmaz; 

• a Pályázat átadó adatlap hiánytalanul ki van töltve, le van bélyegezve, és feltöltésre került a 

pályázattal egy időben a https://kishosok.real.hu/  weboldalon. 

• a 10 darab Reál márkatermék megvásárlását igazoló legfeljebb 3 darab blokk fotója feltöltésre 

került a https://kishosok.real.hu/ weboldalra 2023. február 12. 23:59-ig. 

 
II. pályázat esetében 

• valós adatokat tartalmaz; 

• a Pályázat átadó adatlap hiánytalanul ki van töltve, le van bélyegezve és feltöltésre került a 

pályázattal egy időben a https://kishosok.real.hu/ weboldalon. 

• a kreatív munka feltöltésre kerül a https://kishosok.real.hu/ weboldalra 2023. február 12. 

23:59-ig, 

 
A Pályázók kizárásra kerülnek, és nyereményre nem jogosultak, amennyiben: 

• valótlan adatot közölnek, vagy azokkal visszaélnek; 

• a pályázati feltételeket és abban vállalt kötelezettségeiket megszegik, illetve a pályázat 

során tisztességtelen magatartást tanúsítanak; 

• a Pályázat átadási adatlap hiányosan kerül kitöltésre; 

• a Pályázat átadó adatlap és az online megadott adatok eltérnek és tisztázásuk sikertelen 

• a Pályázat több nevezési kategóriában kerül leadásra 
 

Egy Pályázó egy pályázatot küldhet be a Pályázat során, azonban ugyanazon intézményből 
több Pályázó is részt vehet a Pályázaton. 

 
Egy Pályázó egy pályázattal csak egy Pályázaton indulhat, így csak egy támogatási összeget kaphat: 
minden Pályázó maga döntheti el, hogy az I. pályázat vagy a II. Pályázat támogatási összegéért 
szeretne indulni, de minden Pályázó csak egy pályázatot adhat be. 
 
A pályázatok feltöltése az I. és II. Pályázat esetében is kizárólag elektronikus úton a 
https://kishosok.real.hu/ weboldalon lehetséges. 

 
A feltöltött pályázatban szereplő téves adatokból eredő hibáért a Szervező semmilyen felelősséget 
nem vállal. 

 

 
6. A támogatásokkal kapcsolatos információk 

 
Minden határidőben beérkező, a 2. pont szerint részvételre jogosult Pályázó által a 4. pont részvételi 
feltételeinek megfelelő és az 5. pont szerint feltöltött, valamint a jelen Pályázati szabályzatnak 
megfelelő, helyes és érvényes Pályázat (a továbbiakban: Érvényes Pályázat) részt vesz a 
sorsoláson a 7. pontban rögzített támogatási keretnek megfelelően. 

https://kishosok.real.hu/
https://kishosok.real.hu/
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A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó a Pályázat 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tanúsít, vagy ennek 
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

 

7. Támogatás 
 

A Pályázaton összesen az I. és II. kategóriában együttesen 24.800.000,- forint támogatás összeg 
kerül felosztásra. 

 
Az I. pályázati kategória esetében a pályázati alap 22.800.000,- forint. Az összeg szétosztása 
sorsolás útján történik (a keret erejéig) 

• Összesen 304 iskolai osztály / óvodai csoport részesül 75.000 Ft-os támogatásban. 
 
Az I. pályázati kategóriában összesen 304 db támogatás kerül kisorsolásra. 

 
Az II. pályázati kategória esetében a pályázati alap 2.000.000,- forint. Az összeg szétosztása az 
internetes szavazás (közönségszavazás) alapján történik a következők szerint: 

 
• Óvodai csoportok esetében 

o 1. helyezett: 250.000 Ft 
o 2. helyezett: 200.000 Ft 
o 3. helyezett: 150.000 Ft 

• Alsó tagozatos iskolai osztályok esetében 
o 1. helyezett: 250.000 Ft 
o 2. helyezett: 200.000 Ft 
o 3. helyezett: 150.000 Ft 

• Felső tagozatos iskolai osztályok esetében 
o 1. helyezett: 250.000 Ft 
o 2. helyezett: 200.000 Ft 
o 3. helyezett: 150.000 Ft 

 
Továbbá 1 db 200.000 Ft értékű különdíj, mely a Reál Hungária Élelmiszer Kft. tulajdonosai által 
kerül kiválasztásra. 

 
A II. pályázati kategóriában összesen 10 darab díj kerül kiosztásra. 

 
A Pályázók a támogatást osztálykirándulás, nyári táborozás, egyéb csoportos foglalkozás 
megszervezésére és finanszírozására, valamint tanulást segítő eszközök, sportszerek, játékok, stb. 
beszerzésére fordíthatják. A Pályázók kötelesek biztosítani, hogy a támogatott kiránduláson, 
táborozáson vagy csoportos foglalkozáson valamennyi diák, illetőleg óvodás részt vehessen, illetve 
használhassa a   támogatásból megvásárolt eszközöket. 

 
8. Sorsolás, szavazás 

 

I. pályázat: 

A nyertesek sorsolása a Szervező székhelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő 
elektronikus sorsolás útján történik, melyről sorsolási jegyzőkönyv készül az alábbiak szerint: 

1. hét (2023.01.16-01.22.): visszamenőleg a heti játékperióduson belül feltöltött 
pályázatok alapján a heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2023. január 23. (hétfő) 
14:00 óra.  
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2. hét (2023.01.23-01.29.): visszamenőleg a heti játékperióduson belül feltöltött 
pályázatok alapján i heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2023. január 30. (hétfő) 
14:00 óra 
3. hét (2023.01.30-02.05.): visszamenőleg a heti játékperióduson belül feltöltött 
pályázatok alapján a heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2023. február 06. 
(hétfő) 14:00 óra 
4. hét (2023.02.06-02.12.): visszamenőleg a heti játékperióduson belül feltöltött 
pályázatok alapján a heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2023. február 13. 
(hétfő) 14:00 óra 
 

Hetente 76, a teljes Pályázat időtartama alatt összesen 304 nyertes Pályázó kerül 
kisorsolásra. 
 
A Szervező fenntartja a jogot hogy, ha a Pályázat időtartamát követően nem kerül kiosztásra 
a teljes támogatási összeg akkor a fennmaradó összeget kisorsolja azon intézmények között 
akik korábban nem részesültek még a heti sorsolások alkalmával támogatásban. 
 

II. pályázat: 
A pályázati időszak alatt feltöltött rajzokra 2023. február 13. 00:00-től – 2023. február 19. 
23:59-ig lehet szavazatot leadni a https://kishosok.real.hu/ weboldalon.  
A szavazási időszak lezárását követően a szavazatok összesítése alapján kerül díjazásra az 
első három helyezett óvodai csoport, alsós és felsős tagozat. 
 
Összesen 9 csoport részesül támogatásban. 
 
Külön díjas pályázat a Reál Hungária Élelmiszer Kft. tulajdonosai által kerül kiválasztásra 
2023. február 20-án. 
 
Összesen 1 Pályázó részesül támogatásban. 
 
 

 
9. Nyertesek 
 
Egy Pályázat akkor nyertes, ha Érvényes Pályázatnak minősül és a jelen Pályázati szabályzat 
minden rendelkezésének maradéktalanul megfelel (a továbbiakban: Nyertes Pályázat). 
A támogatásra, illetve annak átvételére a Nyertes Pályázatot feltöltő Pályázó jogosult (a 
továbbiakban: a Nyertes Pályázó).  

 

 
Nyertes Pályázó értesítése: 
 
A Nyertes Pályázókat a Szervező a Pályázati felületeken teszi közzé az I. pályázat esetén a heti 
sorsolást követő 5 napon belül, a II. pályázat esetén 2023.02.20., külön díj esetében 2022.02.20. 
napján. 

 
10. A támogatások átvételével kapcsolatos szabályok 

 
A Nyertes Pályázókkal a kapcsolatot felveszi a Szervező, azon az elérhetőségén, amit a Nyertes 
Pályázók a Pályázat során megadtak. A 4. pontban foglalt feltételek teljesítése és a Nyertes 
Pályázathoz tartozó pályázat 5. pont szerinti feltöltése esetén a Nyertes Pályázók banki átutalással 
kapják meg támogatásukat a Nyertes Pályázatokról készült listájának közzététele után számított 60 
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napon belül. 
 

A feltöltött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely felmerülő vitás esetben a 
Szervező döntése az irányadó. A döntés kapcsán a Szervezővel szemben a Pályázók semmilyen 
jogcímen igényt nem érvényesíthetnek. 

 
 

Szervező a támogatások átadásáig kizárhatja a Pályázatból azt a Pályázót, akinek a pályázaton 
feltüntetett, illetve személyes, valamint egyéb megadott adatai nem valósak, hiányosak, tévesek, 
vagy az általa leadott pályázat hamisított vagy nem érvényes. A Pályázók téves vagy valótlan tartalmú 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 
A Pályázat feltöltése és érvényességének ellenőrzése, majd a végleges eredmények kihirdetése után 
a Szervező a megadott bankszámlaszámra utalja a Nyertes Pályázó támogatását, a Nyertes 
Pályázatokról készült listájának közzététele után számított 60 napon belül. 

 

Szervező nem vállal felelősséget az értesítés és a támogatás utalására, ha a pályázaton a megadott 
bankszámlaszám vagy e-mail cím pontatlanul, hiányosan, tévesen vagy olvashatatlanul került 
feltüntetésre. A pályázat hiányosságáért/hibájáért a támogatás átadásának – a Szervező érdekkörén 
kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező, 
semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A támogatás másra át nem ruházható. A támogatáshoz tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a 
Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek, terhek (pl. a tulajdonost személyesen terhelő 
költségek, stb.) a Pályázókat, illetve a Nyertes Pályázókat terhelik. 

 

Ha a Pályázó a pályázat feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely 
okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, 
illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Pályázati felületek rajtuk kívülálló okokból 
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Pályázati felületek nem vagy korlátozottan 
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a 
Pályázat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Pályázat egyéb 
közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Pályázók a 
módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Pályázaton való 
részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Pályázati szabályzatot, 
különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Pályázat 
feltételeivel. A Pályázaton való részvétel önkéntes. A Pályázattal kapcsolatos felelősségkorlátozások 
és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek. 

 

A Szervező nem tehető felelőssé a Pályázat téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben 
az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik. 

 

A jelen Pályázati szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Pályázaton való részvétellel 
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 
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A Pályázatról további információk megtalálhatók a www.kishosok.real.hu-n, a Szervező saját és 
csatlakozott üzleteiben elhelyezett reklámanyagokon a KisHősök Program 
https://www.facebook.com/realelelmiszer Facebook oldalán és a Szervező 2023. január 11 - 22. és 
február 1 – 12. között érvényes Reál országos kiadványaiban, valamint a www.real.hu weboldalon, 
és a Reál Hungária Élelmiszer Kft., és kapcsolt vállalkozásai által kezelt Facebook oldalakon, 
valamint további Reál Hungária Élelmiszer Kft., és kapcsolt vállalkozásai által kiadott régiós 
kiadványokban. 

 

Amennyiben a jelen Pályázati szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint 
érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Pályázati szabályzat összes többi 
rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Pályázati 
szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg 
érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Pályázati szabályzattól. A 
Pályázó és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az 
érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy 
olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető 
legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának. 

 
 

Biatorbágy, 2023. 01. 05. 
 

 
Reál Hungária Élelmiszer Kft. 
Szervező 

http://www.kishosok.real.hu/
https://www.facebook.com/realelelmiszer
http://www.real.hu/

