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Versenyszabályzat

A beneFit Prize pályázat kiírója, szervezője Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület a Mozgásszegény 
Életmód Ellen (nyilvántartásba vételi szám: 01-02-0012154) a továbbiakban, mint szervező.

Nevezés

A pályázatra nevezhető egy tetszőleges szervezet HR-es működését elősegítő stratégia, aktivitás,  
kampány, amely a nevezési időszakban elkezdődött, éppen zajlik, vagy a nevezési időszakban fejeződött be.

A beneFit Prize 2019-es verseny nevezési időszaka

2019. szeptember 9 – 2019. október 31.

A nevezés feltétele a nevezési díj megfizetése.

A nevezési díj pályázatonként

2019. szeptember 9-20-ig: 19.900,- Ft,
2019. szeptember 21. – október 15. között 25.900,- Ft,

2019. október 16-31. között pedig 29.900,- Ft.

A nevezési díjnak a pályázat beérkezését követő 15 napon belül, de lekésőbb a pályázatok leadási határide-
jének napján be kell érkeznie a szervező bankszámlaszámára.

A nevezéseket a beneFit Prize weboldalán (www.benefitprize.hu) elektronikusan kell feltölteni a PÁLYÁZAT 
menüpont alatt található nevezési lap kitöltésével.

A beküldött pályázatot akkor tekintjük beérkezettnek, ha azt a Pályázó véglegesítette. Amennyiben a pályá-
zat piszkozat státuszban marad, nem fog részt venni az elbírálási folyamatban, és a versenyben. A pályázat 
módosítására addig van lehetősége a Pályázónak, amíg az általa beküldött pályázat piszkozat státuszban 
van. A véglegesített pályázat a véglegesítés után nem módosítható.

Zsűrizés

A beneFit Prize-ra nevezett pályaművek két része a szakmai zsűri által bírált Szakmai Pályázat, valamint  
a közönségszavazáson induló Közönség Pályázat.

A szakmai pályázatok zárt, online rendszerben kerülnek elbírálásra 2019. november 1 – 6. között. A szakmai 
zsűri tagjai a pályázatokat 0-100-ig terjedő skálán értékelik a 10 db vizsgált- és plusz 1 db „egyéb” kategóri-
ában. A pályázaton elérhető maximális pontszám: 1100

Az egyes zsűritagok által leadott pontszámokat a zsűritagok nem látják.

Azok a zsűritagok, akik érintettek egy-egy pályázatban, nem vehetnek részt az online elbírálás során.

A beneFit Prize szakmai győztesei (kis- közép, illetve nagyvállalati kategóriákban) a beneFit Prize zsűri  
összpontszáma alapján kerülnek ki.

A közönség pályázatok (úgynevezett Microsite adatlapok) nyílt szavazásban vesznek részt  
2019. november 1. – november 6. között.

http://www.benefitprize.hu
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Szavazónként 1 szavazat leadására van lehetőség.

A beneFit Prize közönség díjasai (kis- közép, illetve nagyvállalati kategóriákban) a szavazatok száma alap-
ján kerülnek ki.

A Szakmai Pályázat és Közönség Pályázat ünnepélyes eredményhirdetésre beneFit Prize díjkiosztó gáláján 
2019. november 11-én, a Haris Parkban kerül sor. 

Díjak

Szakmai Díjas Kisvállalat (50-100 munkavállalót foglalkoztató)
Szakmai Díjas Középvállalat (100-500 munkavállalót foglalkoztató)

Szakmai Díjas Nagyvállalat (500+ munkavállalót foglalkoztató)

Közönség Díjas Kisvállalat (50-100 munkavállalót foglalkoztató)
Közönség Díjas Középvállalat (100-500 munkavállalót foglalkoztató)

Közönség Díjas Nagyvállalat (500+ munkavállalót foglalkoztató)

A zsűrinek a 10 vizsgált kategóriában Különdíj átadására is van lehetősége egyes kategóriákban kiemelke-
dően teljesítők számára.

Értékelési szempontok

A beneFit Prize zsűrije kategóriánként eltérő szakmai szempontokat mérlegel a pályázatok értékelésekor. 
A zsűritagok az általuk képviselt kategória szakértői. A zsűri kategóriákra specializált értékelési szempont-
rendszert kap a zsűrizés megkezdése előtt.


