FORESTO AZ ÁLLATMENHELYEKÉRT
MENHELY TÁMOGATÁSI PROGRAM
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
1.

FORESTO AZ ÁLLATMENHELYEKÉRT menhely támogatási program (a
továbbiakban: „Program”) szervezője a Bayer Hungária Kft. (székhely: 1123
Budapest Alkotás u. 50.; cégjegyzékszám: 01-09-063142; adószám: 10263002-2-44, a
továbbiakban: Támogató).

2.

A Program célja, hogy Támogató a menhelyekre szavazatot leadó személyek (a
továbbiakban: „Szavazók”) és a Támogató által felállított szakmai zsűri által közösen
kiválasztott menhelyek tevékenységét anyagilag támogassa oly módon, hogy Támogató
az elnyert támogatás mértékéig kifizeti a Támogatott állategészségügyi termékre vagy
szolgáltatásra költött, igazolt ráfordításait. A program keretében 3 menhely kaphat
támogatást, az alábbiaknak megfelelően:
1.
2.
3.

helyezett – bruttó 1.500.000,- forint
helyezett – bruttó 1.000.000,- forint
helyezett – bruttó 500.000,- forint.

A fenti összegek magukban foglalják az általános forgalmi adót.
A nyertes menhelyekkel Támogató támogatási szerződést köt. A támogatás
folyósításának előfeltétele, hogy Támogató és a nyertes menhely között a szerződés
létrejöjjön és érvényes legyen.
3.
A Program leírása, időtartama és menete:
3.1. Nevezés
3.1.1. A Programban magyarországi menhelyet működtető közhasznú szervezetek nevezhetnek a
www.foresto.hu oldalon lévő microsite-on (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül.

A nevezés 2019. március 1- 2019. március 31. között lehetséges.
A nevezés során meg kell adniuk
(i) az adott menhelyet működtető jogi személy nevét,
(ii) címét (székhelyét),
(iii) adószámát, és
(iv) cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartási számát.
Az adatok megadásán túl az alábbi dokumentumokat kell felölteniük:
(i)

formális kérelem a támogatásra vonatkozóan, hogy milyen célra kívánják a
támogatást igénybe venni,
(ii) hatályos bírósági kivonat,

(iii) létesítő okirat (pl. alapítvány Alapító Okirata) VAGY az alapítvány képviseletére
jogosult által aláírt nyilatkozat, hogy a támogatási kérelemben megjelölt cél
megfelel a létesítő okiratban rögzített célkitűzés(ek)nek,
(iv) közhasznú státusz igazolása,
(v) 2017-as évről szóló beszámoló.
3.1.2. A fentieken túlmenően a pályázó menhelyek a nevezés során vállalják, hogy legkésőbb 2019.
december 10. napjáig, az adóalap megállapítása céljából igazolást állítanak ki, amely
összhangban a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény 7.§ (7)
bekezdésével tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a
támogatás, juttatás összegét.
3.1.3. A pályázó menhely a fentieken túl köteles feltölteni a Weboldalra egy rövid (legfeljebb 5
oldalas) prezentációt, amelyben bemutatja az adott menhely küldetését, legnagyobb sikereit, azt,
hogy mit tartanak a legnagyobb nehézségeknek, valamint azt, hogy mit jelent a pályázó számára
a felelős állattartás, és ezt hogyan tudja képviselni tevékenysége során. Az előbbieken
túlmenően a prezentáció kiterjedhet minden olyan információra, amelyet az adott pályázó
menhely fontosnak tart.
3.1.4. A feltöltött dokumentumokat a Támogató bizalmasan kezeli, és illetéktelenek számára nem teszi
hozzáférhetővé. A nyertes pályázó dokumentumait a szerződéssel összefüggésben fogja a
Támogató saját belső rendszere szerint kezelni és felhasználni. Ezen iratok kezelésére a
megkötendő támogatási szerződés rendelkezései lesznek alkalmazandóak. A többi pályázó által
feltöltött anyagot a nyertes pályázóval megkötendő szerződés aláírását követően a Támogató
törli.

3.2. Szavazás menete:
3.2.1. Az a természetes személy, aki a Programban szavazni kíván (a továbbiakban:
„Szavazó”), a wwww.foresto.hu weboldalon található microsite-on (a továbbiakban:
„Weboldal”) tudja azt megtenni. A Szavazó a Weboldalon található listából tudja
kiválasztani a menhelyet, amelyre szavazni kíván, és szavazatát érvényes e-mail
címének regisztrációját követően tudja elküldeni.
3.2.2. Szavazó a regisztrációt követően megerősítő linket kap az általa megadott e-mail címre,
amelyre kattintva véglegesíteni tudja szavazatát és regisztrációját. Egy e-mail címmel a
Program ideje alatt egyszer lehet szavazni. Támogató a weboldalon elérhetővé teszi a
Program adatvédelmi tájékoztatóját.
3.2.3. Szavazni 2019. április 1. és 2019. május 19. között lehet.
3.2.4. A Támogató 3 fős szakmai zsűrit hoz létre, amelybe a Támogató Állategészségügyi
Üzletága 3 delegál. A Zsűri a legtöbb szavazatot kapó pályázó menhelyek közül
választja ki azt a hármat, amelyekkel a Támogató végül felveszi a kapcsolatot annak
érdekében, hogy a támogatás megvalósulhasson. A Zsűri döntése során természetesen
figyelembe veszi a pályázó menhelyekre érkezett szavazatok számát, ugyanakkor
fenntartja magának a jogot, hogy szakmai szempontok alapján olyan menhelyet
válasszon ki támogatásra, amely nem a legtöbb szavazatot kapta.
A szakmai szempontok az alábbiak:
(i) Kezelt állatok, állatfajok száma,
(ii) Szervez-e közösségi aktivitásokat (pl. jótékonysági programokat) a menhely?

(iii) Milyen típusú állategészségügyi terméket, szolgáltatást fedezne a támogatás
összegéből a menhely?
(iv) Mekkora területet fed le a tevékenysége? Vannak-e a közelében más menhelyek?
(v) A 3.1.3. pontban meghatározott prezentáció tartalma.
A szakmai szempontok megváltoztatásának a jogát Támogató fenntartja, amennyiben a
nevezett menhelyek tevékenységének a jellege azt indokolttá teszi.
3.2.5. Előfordulhat, akár már szavazás közben is, hogy valamilyen előre nem látható
körülmény miatt valamely menhely támogatása nem tud megvalósulni. Az ilyen
körülményről szóló értesítést a Támogató a www.foresto.hu oldalon teszi közzé, egyben
törli az érintett menhelyre leadott valamennyi szavazatot. A Zsűri ilyen esetben a fenti
szempontok szerint másik pályázó menhelyet választ.
3.2.6. A Program eredményhirdetésének tervezett ideje: 2019. június 3.
4.
Kizáró okok
4.1. Pályázó menhelyekkel szembeni kizáró okok:
Támogató kizárja azon pályázó menhelyet, amely:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

nem közhasznú; és/vagy
köztartozása van; és/vagy
nem adja meg a regisztráció során kötelező adatokat; és/vagy
nem tölti fel valamennyi elvárt iratot; és/vagy
nem vállalja a Tao. 7.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat kiállítását.

4.2. Szavazók részéről érkező szavazatok figyelmen kívül hagyása:
Amennyiben a Támogató a szavazatok számával kapcsolatos bármilyen csalást vagy
visszaélést tapasztal valamely Szavazó részéről, jogosult az általa leadott szavazatot
figyelmen kívül hagyni. Minden ilyen eset kivizsgálásáról jegyzőkönyvet vesz fel és a
törölt szavazatok számáról és az érintett menhelyről közleményt tesz közzé a
Weboldalon.
5.

A Támogató felelősségének kizárása
A Szavazók által esetlegesen tévesen leadott szavazatokért a Támogató nem felel.
Szavazatok korrigálására az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakkal összhangban van
mód.
A Támogató kizárja felelősségét a Programmal kapcsolatos bármilyen kommunikációs
anyagban előforduló nyomdai hibáért, elírásért.

A Támogató nem felel azért, ha valamely pályázó menhely támogatása rajta kívül álló
ok miatt nem valósul meg, vagy amennyiben a támogatás a tervezettől eltérő időpontban
tud csak megvalósulni.
6.

Vegyes rendelkezések
A Támogató a jelen Szabályzat egyoldalú módosításának jogát fenntartja.
Amennyiben a Program során visszaélések, vagy csalás gyanúja merül fel, a Támogató
fenntartja a jogot, hogy a Programot szüneteltesse, vagy törölje, vagy valamely pályázó
menhelyet kizárjon a Kampányból.
A Programról szóló információk – így a jelen Szabályzat – megtalálhatók a
www.foresto.hu internetes oldalon, illetve információ kérhető a Támogatótól
munkanapokon 9-16 óráig a 06-80-201-399 telefonszámon.
Budapest, 2019. február 20.

Bayer Hungária Kft.
Támogató

