
 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FIATAL BORÁSZOK SZÁMÁRA- 

PANNÓNIA ARANYGYŰRŰ ALAPÍTVÁNY 
 
 

A Pannónia Női Borrend által létrehozott „Pannónia Aranygyűrű Alapítvány” 

pályázatot hirdet ifjú borászok számára, melynek célja: fiatal, pályájuk elején járó, de 

már értékes borokat alkotó, tehetséges borászok elismerése. 

 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 

- 35 év alatti életkor (a pályázat benyújtási határidejéig be nem töltött életkor) 

- Minimum borász technikusi középfokú szakirányú végzettség 

- 2 éves borászatban eltöltött szakmai gyakorlat (családi pince, vagy alkalmazott 

bármely pincészetben) 

 

 

PÁLYÁZAT 

 

1. rész: Pályázó által készített bor 

Pályázni kizárólag olyan palackozott borral lehet, amely a NÉBIH által kiadott 

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik, és minimum 300 palack készült 

belőle. Évjárat kikötés nincs. 

2. rész: Pályamű 

Saját videó anyag elkészítése (max. 5 percben), mely dinamikus, kreatív formában, 

de közérthetően mutatja be: 

 

 A pályázó eddigi tevékenységét 

 A pályázó borkészítési filozófiáját, küldetését 

 A pályázatra beadott borának ismertetését 

 A pályázó gondolatait a magyar borászat mai helyzetéről: 

 A nemzeti borstratégiának milyen irányba kellene haladnia? 

 A mai borpiacon milyen értékesítési illetve marketing stratégiával 

hívhatják fel magukra a figyelmet a feltörekvő pincészetek? 

 Külföldön mit kellene a középpontba helyezni egy, a magyar bort 

népszerűsítő marketing kampány keretében? 

 Hogyan érhető el, hogy a magyar bor külföldön is ismertségre 

tegyen szert, és felkerüljön a nemzetközi gasztronómiában a 

borlapokra? 



Követelmények: 

1. Egy maximum 5 perces, jó vizuális minőségű minimum 720p minőségű MP4, 

AVI, MOV, OGG formátumú videóklipp, amely készülhet mobiltelefonnal, 

fényképező géppel, HD kamerával stb. Profi kamera használata nem 

szükséges! A pályázó az általa készített videót eredeti formátumban, egy 

adathordozón (pl. USB) eljuttatja a pályáztató számára. 

2. Pályaművet youtube videómegosztó portálra is fel kell tölteni és a linkjét el 

kell küldeni a pannonianoiborrend@pannonianoiborrend.hu email címre. A 

videó beérkezése a beérkezést igazoló e-mail visszajelzéssel tekintendő 

véglegesnek. 

3. Az alábbi linken található, videóhoz kapcsolódó nyilatkozatot kitöltve, aláírva 

kérjük leadni a megadott címen. A nyilatkozat letölthető a 

www.pannonianoiborrend.hu oldalról. 

4. Minden pályázó csak egy videóval pályázhat. 

 

 

ELBÍRÁLÁS: 

A beérkezett pályaműveket, és borokat szakmai zsűri bírálja el 2017. január hó folyamán. 

A zsűri tagjai az alapítvány kuratóriumának tagjai: 

Sebestyén Márta – a Kuratórium elnöke 

Borbás Mária 

Dr. Csizmadia András 

Káli Ildikó 

Dr. Kállay Miklós 

Kozma Kálmán 

Mészáros Gabriella  

Szepsy István  

Dr. Zilai Zoltán 

Hernyák Tamás 

Keményné Koncz Ildikó 

 

 

BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

 

 a bemutatott pályázat hitelessége, eredményessége; 

 a videó képi és hangi minősége; 

 a videó közérthetősége és befogadhatósága; 

 a videó által bemutatott tevékenység, aktivitás innovatív jellege, valamint 

különlegessége a többi beküldött videóhoz képest, 

 a benyújtott bor minősége. 

 

 

mailto:pannonianoiborrend@pannonianoiborrend.hu
http://www.pannonianoiborrend.hu/


A DÍJ 

 

1 db 14 karátos „Arany pecsétgyűrű” valamint egy „Vándorserleg”  

 

 Kiegészítő elismerések: 

 

 Az alapítványhoz csatlakoztak különböző borász szervezetek, magánszemélyek, 

 vállalkozások valamint a média szereplői, melyek további elismeréseket ajánlották 

 fel 1 millió Forintot meghaladó értékben: 

 

 Microsoft Hungary segítségével a DELL Hungary felajánlása 1  db Dell XPS 

12 Lap-top 

 Kádár Hungary Kft. felajánlása: 1 db 225 literes barrique hordó 

 500 darab Ardeaseal palackzáró 

 1/3 oldalas (1500 karakter) VinCe magazin megjelenés szerkesztőségi oldalon 

 A Bor és Piac magazin által készített interjú 4 teljes oldalon 

 A Thermal Hotel Visegrád felajánlása 1 db 2 éjszakás voucher, 2 fő részére, 

félpanziós ellátással 

 Ingyenes nevezési lehetőség a következő Vinagora Borversenyre 2 borral 

 1 éves előfizetés a Turizmus Trend/Vendég & Hotel szaklapra, valamint 

online/offline megjelenés a lapban. 

 

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2016. december 12. hétfő 19 h 

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI IDEJE, HELYE:  

 

A Pályázó által készített bort (2 palack), a Pályaművet (videó) és az ahhoz tartozó aláírt 

nyilatkozatot kérjünk leadni 2016. december 5. és 12. között, 7-19 óráig az alábbi címen:  

 

Betonút ZRt. Irodaház, Porta,  

1133 Budapest, Pannónia u. 59-61, 

A csomagoláson kérjük tüntesse fel: „Pannónia Aranygyűrű Pályázat” 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJÁTADÓ:  

 

2017.  Március 9-én, ünnepélyes gálavacsora keretében, a sajtó és meghívott vendégek 

jelenlétében. 

 

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseket, észrevételeket a 

pannonianoiborrend@pannonianoiborrend.hu email címre várjuk. 
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A pályázat támogatói: 

 

 

 

 


