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BEMUTATKOZÁS

"WE GET POWER TO THE PEOPLE"

SOLAR HERO ZRT.
INNOVÁCIÓ & MEGÚJULÓ ENERGIA

A napenergia neked is jár és a mi feladatunk elérhetővé tenni. A Solar Hero Zrt. a
legkorszerűbb innovációkkal, folyamatos fejlesztésekkel egy jobb világért dolgozik, ahol
a napelemek segítségével folyamatosan csökkentjük ügyfeleink energiaköltségeit. Két
évtizeden át tartós rezsimentességet biztosítunk.
Eredetileg a nevünkben szereplő „Hero” azaz „hős” szó az ókori görög ἥρως-ból (hērōs)
származik, aminek a jelentése: „védő” vagy „védelmező”. Tehát olyan valakiről szól, aki
felelősséget érez és vállal mások iránt. Ez a képességünk segít minket a napenergia
elterjedésében, a Föld megóvásában, illetve a harmónia és a béke megteremtésében.
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NEXTGEN-22 PÁLYÁZAT
ÖSSZEFOGLALÓ

Kreatív rajz és videó pályázatot hirdetünk az ifjabb generációk inspirálása érdekében,
akiknek felnőtt korukban nagy környezeti kihívásokkal kell majd szembenézniük,
melyekre szeretnénk felkészíteni Őket!
Minél több csatornán keresztül találkoznak a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekkel,
annál jobban fogják ismerni a rájuk váró feladatokat, melyeket az előző generációk nem
voltak képesek megoldani helyettük. Játékos formában értékes nyereményekkel hívjuk fel
a figyelmet a Bolygónk megóvására, életminőségünk fenntartható növelésére és a
megújuló energia által még kiaknázatlan erőforrásokra.
Terveink szerint a NEXTGEN programot minden évben megrendezzük, így egyre több
fiatalnak biztosítunk lehetőséget, hogy akár kategóriánként 2 millió forint értékű
napelemes rendszert nyerj Családodnak!
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RAJZ PÁLYÁZAT

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
KIZÁRÓLAG MEGÚJULÓ ENERGIA, FENNTARTHATÓSÁG,
KÖRNYEZETVÉDELEM TÉMÁBAN

A rajzpályázat célja, hogy minél kreatívabb alkotások szülessenek, melyeket
bemutatva még több figyelmet biztosíthatunk a fenntartható fejlődésnek.
Egy pályázathoz egy rajzot lehet készíteni, viszont egy Pályázó több rajzzal is
pályázhat. A legjobb 50 rajzot a Solar Hero Zrt. igazgatósága választja ki,
melyeket a weboldalon keresztül közönség szavazásra hirdet meg. A legtöbb
szavazatot gyűjtő pályamű nyeri el a fődíjat.

Nevezni 6-14 éves korig lehetséges rajz kategóriában
Beadandó rajzok mérete: A/4
Alkalmazható technika: grafit, színes ceruza, zsírkréta, tus, tempera,
vízfesték vagy ezek ötvözete
A rajzpályázat témája: Fenntarthatóság, megújuló energia,
környezetvédelem
Nevezés kezdete: 2022.05.16
Nevezés vége: 2022.09.01
Közönség szavazás kezdete: 2022.09.30
Közönség szavazás vége: 2022.12.31
Eredményhirdetés: 2023.01.31
Fődíj: 4 kWp HERO napelemes rendszer kulcsrakész kivitelezéssel
2. helyezett: 200.000 Ft értékű Huawei ajándékcsomag
3. helyezett: 100.000 Ftértékű ajándékcsomag

SOLARHERO.HU

VIDEÓ PÁLYÁZAT

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
KIZÁRÓLAG MEGÚJULÓ ENERGIA, FENNTARTHATÓSÁG,
KÖRNYEZETVÉDELEM TÉMÁBAN

A videó pályázatban olyan minimum 1 perces videót kell készíteni, melyben
a szereplő az Emberiségnek üzen, hogy felhívja a figyelmet Bolygónk
megóvására. Mintha a megújuló energia fiatal nagykövete lenne és feladata
minél nagyobb hatást kellteni. A cél, hogy változást érjen el üzenetével.
Nincs több időnk várni a megoldásokra, cselekednünk kell! A legjobb 30
videót a Solar Hero Zrt. igazgatósága választja ki, melyeket a weboldalon
keresztül közönség szavazásra hirdet meg. A legtöbb szavazatot gyűjtő
pályamű nyeri el a fődíjat.

Nevezni 8-18 éves korig lehetséges videó kategóriában
Feltöltendő videó hossza minimum 1 perc
A videóban a pályázónak kell szerepelnie, de lehetnek még más szereplők
is.
A rajzpályázat témája: Fenntarthatóság, megújuló energia,
környezetvédelem
Nevezés kezdete: 2022.05.16
Nevezés vége: 2022.09.01
Közönség szavazás kezdete: 2022.09.30
Közönség szavazás vége: 2022.12.31
Eredményhirdetés: 2023.01.31
Fődíj: 4 kWp HERO napelemes rendszer kulcsrakész kivitelezéssel
2. helyezett: 200.000 Ft értékű Huawei ajándékcsomag
3. helyezett: 100.000 Ftértékű ajándékcsomag
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A változtatás jogát fenntartjuk!

