
 

 

Zsirai Pincészet  

„Keltsd életre a parafadugót!” című pályázat 
 

 

 

Zsirai Pincészet bemutatása: 
A Zsirai Pincészet három jelentős borvidéken (Tokaji, Somlói, Villányi), közel 17 hektáron 

gazdálkodó családi vállalkozás, legnagyobb területe a Tokaj-hegyaljai Mádon és környékén 

található. A borok előállítása során igyekszik előtérbe helyezni a természet nyújtotta 

lehetőségeket, kizárólag saját alapanyagot felhasználva állít elő tájegységekre jellemző, 

egyedi borokat. Kínálatában mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelő 

hagyományos és különleges ízvilágú nedűket. 

www.zsiraipinceszet.hu 

www.facebook.com/zsiraipinceszet 

 
Pályázat célja: 
A Zsirai Pincészet négy évvel ezelőtt egy sikeres címke pályázatnak köszönhetően talált rá 

palackjait máig díszítő jellegzetes ZS betűt mintázó címkéjére. Egy pályázat kitűnő alkalom 

arra, hogy megmozgassa a művész és boros közösségeket és ennek segítségével hívja fel a 

figyelmet nemes célokra. Tokaji érdekeltség révén a pincészet számára fontos a 

világhírnévvel rendelkező borvidék értékeinek, csodás borainak és ezzel együtt a hazai 

borkultúra népszerűsítése. Ebben a küldetésben együttműködő partnere két nagyszerű 

szervezet: a borvidék hírnevének öregbítését célul kitűző Tokaji Borbarátnők Társasága, és 

Az Ihatóbb Magyarországért Egyesület, amely elhivatott a bor kulturális és társadalmi 

életben betöltött szerepének emelésére és a kulturált borfogyasztás iránt. 

 
Pályázat leírása: 
A bor és művészet örök páros. A pompás nedű és a hozzá kapcsolódó eszközök, kiegészítők 

számos alkotást ihletettek már. Ezúttal a pályázóknak borosdugók felhasználásával kell 

kreativitásukat megmutatni. Az ötleteket terv formájában kell beküldeni, amelyek közül Zsűri 

(a pincészet és a partnerszervezetek képviselői) választja ki azt a 10 legjobbnak vélt 

elképzelést, amelyre a Zsirai Pincészet Facebook oldalán lehet szavazni. A közönségnek 

legjobban tetsző, legtöbb szavazatot kapott 1-3. alkotás megálmodójának lehetőséget adunk 

a terv megvalósítására. A pályázat szponzorainak és a lelkes borfogyasztóknak köszönhetően 

a helyezetteknek összesen több mint 15 000 db (különböző méretű és típusú, új és használt) 

parafa borosdugót biztosítunk. Az elkészült alkotásokat a díjátadón mutatjuk be, ahol a Zsűri 



 

döntése alapján kihirdetjük a nyertest, majd online aukción elárverezzük a műveket. A 

befolyt összeget a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet számára ajánljuk fel. 

 
Pályázók köre:  
18 éven felüliek, egyének és alkotópárosok jelentkezését várjuk. Nem feltétel a művészi 

képzettség, annál inkább a kreativitás. 

 
Pályázati feltételek:  

• Az alkotásnak a borhoz, borászathoz, illetve a borfogyasztás élményéhez kell 

kapcsolódnia. A remekmű funkcionális és design célzatú is lehet. 

• Az alkotásnak címet kell adni. 

• A megvalósítandó pályamunkáról a tervet PDF formátumban kell beküldeni az 

info@zsiraipinceszet.hu email címre. 

• A pályázóknak meg kell becsülniük az alkotásához szükséges dugómennyiséget. (A 

pályamű max. 5000 db parafadugó felhasználásával készülhet). 

• A mű elkészítésénél más alapanyag is felhasználható, de az alkotás összhatásában a 

parafadugónak kell dominálni. A biztosított dugók bármilyen felhasználása 

megengedett (festés, vágás,stb.). 

• Valamennyi pályázó vállalja, hogy amennyiben a Facebook szavazáson az 1-3. 

helyezett között van, akkor megvalósítja az alkotást, valamint beküldi a pályázatban 

résztvevő pincészetek bármely borának legalább egy borosdugóját.  

• Az elkészült alkotást a megadott határidőre kell eljuttatni az alábbi címre: Budapest, 

Vármegye Galéria (1052 Budapest, Vármegye u. 11.). Amennyiben a szállítás kapcsán 

a pályázónak segítségre van szüksége, a szervezőknek jelezze igényét. 

 
 
A pályázat során lehetőséget biztosítunk a borkedvelőknek is, hogy hozzájáruljanak a 
remekművek megvalósulásához, valamint, hogy a Facebook-on szavazókkal együtt részt 
vegyenek játékunkban: 
 
Borkedvelők: 

A játékban kizárólag a Zsirai Pincészet és a Tokaji Borbarátnők Társaság tag-pincészeteinek 

bármely megvásárolt palack bora vehet részt. Ahhoz hogy nyerj, legalább 1 db borosdugót 

(parafadugót) kell visszaküldeni a megadott címre, a beküldők között pedig sorsolunk. A 

játékban csak azok vehetnek részt, akik feltüntetik a feladót a borítékon, valamint a 

feltételeknek megfelelő dugót küldenek be. A nyertessel való kapcsolatfelvétel céljából 

kérünk a telefonszámot és email címet is a megadni. 

Cím: Zsirai Pincészet (7500 Nagyatád, Rókus köz. 3.) 

 

A pályázat kiírója a személyes adatokat szigorúan az info tv. alapján kezeli, amely kezelés 

jogalapja az érintettek hozzájárulása. A borosdugók borítékban való visszaküldésével az 

érintett személy kifejezetten hozzájárul a személyes adatai marketing célú kezeléséhez. 

 

 

 



 

Facebook-on szavazók: 

A játék feltétele, hogy részt vegyenek a Zsirai Pincészet facebook oldalán indítandó 

szavazásban, ahol a legjobb 10 terv egyikére kell voksot leadni. Bővebb tájékoztatás a 

játékszabályában olvasható majd a szavazás megnyitásakor. 

 
A játékban résztvevők a Facebook-on is szavazhatnak és dugót is küldhetnek vissza, de 

nyerésre csak egy alkalommal jogosultak. Amennyiben mindkét esetben azonos a nyertes, új 

sorsolást bonyolítunk le. 

Sorsolás: 2013. november 11. 

 
Timing: 

• Pályázati tervek benyújtása: 2013. október 25. 

• Zsűrizés: 2013. október 28-29. 

• Facebook szavazás: 2013. október 30.- november 10. 

• Kivitelezés: 2013. november 11. – 2013. december 2.  

• Pályamű leadása: 2013. december 3.  9:00 -14:00 között 

• Díjátadó: 49. héten 

• Árverés: díjátadót követően 

 
Díjazás: 

• Pályázat fődíja: 100 ezer Ft pénzdíj*, valamint borkóstoló 6 fő számára a Zsirai 

Pincészetnél 

 

• Borosdugót visszaküldő és Facebook szavazásban résztvevő nyertesek díja**: 
borkóstolóval egybekötött hétvége a Zsirai vendégházban 2 fő részére. 

 
* A pénzdíj nettó nyeremény.  
** A díj 2014-ben vehető igénybe. 

 

További Információ: 
A pályázattal kapcsolatos további információ az info@zsiraipinceszet email címen kérhető. 

 

Zsirai Pincészet borai kaphatók: 

VinoWonka Csokoládé és Borbár (Budapest) 

Kadarka Borbár (Budapest) 

Margitutcakilenc (Budapest) 

Tokaji Aszú shop (Budapest) 

Eozin Kávézó (Pécs) 

Somlói Borok Boltja (Somló) 

 

 
 


