
Mutatós Munken Munkák Pályázat 2019-2020. 

 

A Papyrus Hungária Zrt. és az Arctic Paper magyarországi képviselete, a Polo Kereskedelmi Kft. közösen 

meghirdeti a Mutatós Munken Munkák versenyt az alábbi feltételekkel:  

1) A Mutatós Munken Munka lehet bármilyen papír alapú, nyomdai termék, mint például: könyv, 

füzet, katalógus, étlap, naptár, csomagolóanyag, plakát, céges arculat stb. Az adott termék 

megjelenési, illetve kiadási éve kizárólag 2019. vagy 2020. lehet. 

 

2) A nevezett termék 100%-ban Munken papírra (Munken Kristall/ Munken Kristall Rough, 

Munken Lynx/ Munken Lynx Rough, Munken Polar/ Munken Polar Rough, Munken Pure/ 

Munken Pure Rough, Munken Premium Cream/ Munken Premium White, Munken Print 

Cream/ Munken Print White) kell, készüljön. 

2A) Könyv, katalógus, füzet, naptár esetében főként a belívek számítanak. 

3) A nevezett termékhez felhasznált Munken minőség beszerzési forrása igazoltan (a vásárlást 

igazoló szállítólevél vagy számlával) csak és kizárólag a Papyrus Hungária Zrt. lehet. 

 

4) A versenyen részt vehet könyvkiadókiadó, grafikus, könyvtervező, formatervező, 

reklámügynökség és nyomda egyaránt.  

 

5) Egy termékkel csak egy személy/cég pályázhat.  

 

6) A nevezett termékből minimum 3 darabot kell a versenyre beküldeni. A beküldött termékek 

nem kerülnek visszaküldésre.  

 

7) A pályázaton való részvétellel hozzájárulnak a termék és az induló adatainak és fényképek a 

digitális és nyomtatott médiákban való felhasználásához. 

 

8) A Mutatós Munken Munka 2019-2020. elbírálását a svéd Arctic Paper Munkedals AB végzi.  

 

9) A nevezett termék Arctic Paper Munkedals AB-hez való eljuttatását a Papyrus Hungária Zrt. 

vállalja.  

 

10) A Mutatós Munken Munka 2019-2020. verseny, illetve a versenyre való nevezés időtartama: 

2019. szeptember 11. - 2020. március 31. 

A nevezés és a mintákért felelős: Szendrey Iringó Papyrus Hungária Zrt.  

iringo.szendrey@papyrus.com; +36 70 452 9887 

 

11) Eredményhirdetés: 2020. április 30. 

 

12) A verseny első 8 helyezettjét meghívjuk egy májusi (2020.05.26-27.) gyárlátogatásra az Arctic 

Paper Munkedals-i papírgyárába, Svédországba.  

 

 

 

 

 
A személyes és céges adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). A pályázathoz 

megadott személyes és céges adatok „hozzájárulás” jogcímen történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatást 

tudomásul veszik és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulnak. 
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