
 
 

 

Kedves Pedagógus Kolléga! 

Kedves ESTÖRI-JUNIOR Pályázó! 

Köszönjük jelentkezését idei pályázatunkra. Már izgatottan várjuk a pályamunkákat, amelyeket április 11-ig van 

lehetősége digitális úton eljuttatni hozzánk. Ennek módjáról szeretnénk tájékoztatást adni.  

Versenyazonosítók 

A pályázók azonosításában segítenek a versenyazonosítók. Ezek a versenyazonosítókat megtalálhatja minden egyes 

levelünk megszólításában, fejlécében- de letöltheti egyben táblázatosan innen is 

https://www.estori.hu/dokumentumok/9.  

A versenyazonosítókat egy-egy versenyző diákhoz rendeltük hozzá, nem intézményhez. 

Ön, mint felkészítő/kapcsolattartó, annyi egyéni megszólítású tájékoztató/adatbekérő levelet kap a következő 

időszakban, amennyi rajzpályázó gyermeke van. 

Regisztráltak online felhasználói felülete és meghívólevél 

Április 3-án kiküldünk Önnek egy meghívólevelet, hogy aktiválhassa a gyermekhez/versenyazonosítójához tartozó 

felhasználói fiókot. Az aktiválás nélkül nem fogja tudni feltölteni a gyermekek munkáját a számunkra.  

ENNEK MÓDJA 

Április 3-i meghívóleveleink mindegyike más és más meghívó linket fog tartalmazni a különböző induló gyermeke 

esetében. Egy első aktiváló bejelentkeztetésre lesz szükség egy jelszó megadása mellett, ami minimum 6-jegyű. (a 

jelszót kérjük feljegyezni) 

A VERSENYMUNKÁK FELTÖLTÉSE 

A versenykiírásban foglaltaknak megfelelően  

1. PÁLYAMUNKA Szkennelés/fényképezés felbontása: minimum 300 dpi  

Szkennelt fájl kiterjesztése: jpg  Szkennelt fájl maximális mérete: 6 MB 

2. NEVEZÉSI LAP kitöltése (a honlapról ITT letölthető) 

Kérjük, hogy a pályamunkákat/nevezési lapot is a versenyazonosítóval nevezzék el. Javasoljuk, hogy pályázónként 

EGYSZERRE/EGYAZON NAPON végezzék el el egyrészt az online fiókba való bejelentkezést, másrészt ugyanott a 

pályamunka/nevezési lap feltöltését is. Egy pályázó egy pályamunkát tölthet fel online. 

/A már aktivált egyéni felhasználói fiókba belépve a (www.estorijunior.hu )oldalon a fejlécen a BEJELENTKEZÉS-nél az 

azonosító és jelszó megadása után) a Dokumentumok fül alatt, később is fel tudják tölteni a fájlokat,  szintén a 

versenyazonosítóval). Április 15-ig visszajelzést adunk Önnek a sikeres feltöltésről és a további teendőkről!/ 

 

Április 3-i levelünket/leveleinket kérjük ne törölje ki, amíg egyenként el nem végezte az online felhasználói fiók 

aktiválást és egyúttal a pályamunka/nevezési lap feltöltését! 

Ha elakadt segítünk! Írjon nekünk, vagy hívjon minket! 

Tel: +43 2682 63004 504 (naponta: 8:00-15:00) 

www.estorijunior.hu,  info@estorijunior.hu 
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