Rajzpályázat külhoni magyar gyerekeknek
Részvételi Szabályzat

1. A Pályázat szervezője
A Strategic Scope Kft. (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 47. B., cégjegyzékszáma: 01-09 163818 ,
adóigazgatási azonosító száma: 10722031-2-41, képviseli: Takács Zsuzsanna ügyvezető) - a továbbiakban:
Szervező – tárgynyereményjátékkal összekötött rajzpályázatot szervez (a továbbiakban: Pályázat) online
felületen.
A Pályázat lebonyolítója ugyancsak a Strategic Scope Kft.
A Pályázat lebonyolítása érdekében a Szervező az alábbi Részvételi Szabályzatot – továbbiakban:
Szabályzat – alkotja.
2. A Pályázaton részt vevő személyek
2.1. A Pályázaton részt vehet bármely Magyarország határán túl élő, magyar közösséghez tartózó 512 éves kor közötti gyermek, aki a Szervező felhívására 2018. december 2-ig a Pályázatra
jelentkezik és a Szervezőnek - elektronikus úton - a Szervező felhívásának megfelelő tematikában
rajz kategóriában pályázati anyagot ad le – a továbbiakban: Résztvevő.
2.2. Bár a kiírás egyéni, lehetőség van arra, hogy egy közösség, cserkészcsapat, vasárnapi iskolai
csoport egy foglalkozást szervezzen a rajzolásra, és a csapat minden egyes tagja küldjön
pályaművet. Ez esetben a közösségi rajz kategóriába is bekerülhetnek a pályázók.
2.3.

A meghirdetett pályázat neve: Legkedvesebb magyar népmesém.

2.4.

Egy Résztvevő 1 db rajzzal, azaz pályázati anyaggal vehet részt.

2.5.

Nem vehetnek részt a Pályázatban a Szervező, illetve a Szervező munkavállalóinak, megbízottainak
vagy közreműködőinek Ptk. 8:1.§ 2. pontja szerinti hozzátartozói.

3. A Pályázat beadásának feltételei:
3.1.

A Pályázatra a Résztvevő képviseletében törvényes képviselője jelentkezhet – a továbbiakban:
Képviselő – a jelentkezési nyilatkozat és a pályázati anyag egyidejű megküldésével.

3.2.

Időtartama: a pályázati anyagot 2018. november 5-től 2018. december 2-ig lehet beadni.

3.3.

Pályázat beadásának módja: a nepmese@magyarokegyhelyen.hu e-mail címre küldött üzenet
mellékleteként, .jpg, .jpeg vagy .png formátumban.

3.4.

Pályázathoz a Résztvevőnek csatolnia kell a Képviselője által aláírt jelentkezési nyilatkozatot, mely
szerint a Képviselő a Résztvevő nevében elfogadja
a) a Pályázat jelen Szabályzatát,
b) a Szabályzat adatvédelmi tájékoztatóját.
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(A Képviselői nyilatkozat mintája jelen Szabályzat melléklete)
4. A Pályázat menete, elbírálása
4.1.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelentkezés során megadott adatok, illetve a rajz hitelességét
ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során valamely adat valóságtartalma nem igazolható, úgy a
Szervező a Pályázót a Pályázatból kizárhatja.

4.2.

Nem lehet pályázni olyan rajzzal, amelynek tekintetében megállapítható, hogy az valamely más
szerző szerzői jogi jogosultságát sértheti. Az ilyen rajzot leadó Résztvevő a Pályázatból kizárásra
kerül.

4.3.

A Pályázatra leadott anyagokat zsűri bírálja el: a Nemzetpolitikai Állmatitkárság egy munkatársa, a
Szervező képviselője, valamint egy képzőművész/rajztanár.

4.4.

A Pályázatra leadott anyagok feltöltésre kerülnek Petőfi Sándor és Kőrösi Csoma Sándor
programok online felületein (weboldal, Facebook-oldal, Instagram oldal), valamint a
magyarokegyhelyen.hu oldalon.

4.5.

A Pályázatokra a Facebookon keresztül lehet közönségszavazatokat leadni. A Pályázaton
közönségdíjat az nyer, akinek pályázati anyagára a legtöbb szavazat érkezik. A szavazás
időtartama: 2018. december 5-től 2018. december 12. éjfélig.

4.6.

A Pályázat eredményhirdetésének ideje: 2018. december 17.

4.7.

A Pályázat eredményhirdetése a magyaroegyhelyen.hu oldalon, a program hivatalos weboldalain
és Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/PetofiSandorProgram/) kerül elhelyezésre.

5. Tárgynyeremények
5.1.

A Pályázaton az első tíz, zsűri által nyertesnek hirdetett Résztvevő kap tárgynyereményt –
továbbiakban: Nyertes(ek).
Díjak (korcsoportonként)
Első helyezett: szülőkkel egyeztetve, a korosztálynak megfelelő könyv- és/vagy játékcsomag,
hangoskönyv, oklevél (cca. 20 ezer forint értékben)
Második helyezett: szülőkkel egyeztetve, a korosztálynak megfelelő könyv és/vagy játékcsomag,
hangoskönyv, oklevél (cca. 15 ezer forint értékben)
Harmadik helyezett: szülőkkel egyeztetve, a korosztálynak megfelelő könyvcsomag, és/vagy
hangoskönyv, oklevél (10 ezer forint értékben)
4-10. díj: szülőkkel egyeztetve színezőkönyv és színesceruza-készlet (5 ezer forint értékben)
Közösségi díj: a közösség vezetőjével egyeztetve könyv és/vagy játékcsomag, oklevél (30 ezer
forint értékben)
Közösségi díjat az a közösség, iskola, szervezet, tánccsoport, óvoda stb. nyerhet, ahonnan a
legtöbb, minimum 5 db. pályázat érkezik a beküldő csoport nevének feltüntetésével. A közösségi

2

díja esetében nem korcsoportonkénti a díj, csak egy közösségi díj kerül kiosztásra! Amennyiben
több közösségtől érkezik azonos számú pályázat, a díjról sorsolás útján dönt a kiíró.
Közönségdíjat az a Résztvevő nyer, akiknek a pályázati anyagára a Facebook-alkalmazásban a
legtöbb szavazat érkezett – továbbiakban: Nyertes(ek).
Közönségdíj: szülőkkel egyeztetve könyvcsomag, CD és kézműves kokárda, oklevél (15 ezer forint
értékben)
5.2.

A Szervező továbbá nyereményeket sorsol ki a szavazók között. A szavazók tárgynyereménye:
három darab varrott, kézműves tolltartó.A Tárgynyeremény átadása

A nyereményeket a Szervező a Képviselővel való előzetes egyeztetés után postai úton küldi meg a
Nyertes részére .
6. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő nevében kifizeti a nyereményeket terhelő személyi jövedelemadót,
valamint az ajándékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót és járulékot.
7. A Szervező jogai
A Szervező rögzíti, hogy a Pályázat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
rendelkezése szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentés köteles.
A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Pályázatból kizárja minden olyan esetben, ha
igazolt, hogy a Résztvevő jelen Szabályzatba ütközően, vesz részt, vagy kíván részt venni a Pályázatban.
A Szervező, illetve a Pályázat szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden
kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért;
károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál
felmerülő károkért való felelősséget.
A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevő vagy a Képviselő téves adatszolgáltatásából eredő
igényekért. (pl. adatelírás).
Szervező és Szervező nem vállal továbbá semmilyen felelősséget az átvett nyeremények tekintetében. A
Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a
nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot,
jótállást nem vállal.
Résztvevő Képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező valamennyi pályázati anyagot időbeli korlátozás
nélkül felhasználhat – a Résztvevő megjelölésével – az alábbi online felületein:
(a) www.magyarokegyhelyen.hu.eu, www.korosiprogram.hu, www.petofiprogram.hu
(b) https://www.facebook.com/PetofiSandorProgram/
(c) www.instagram.com/magyarokegyhelyen
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és nyomtatott kiadványain, melyért ellenértéket sem a szerző, sem a törvényes képviselője részére nem
fizet. A Szervező ezen jogosultságát a Résztvevő a pályázati anyaga átadásával elfogadja.
8. Információ a Pályázatról
A Pályázatról információk találhatóak a www.magyarokegyhelyen.hu
https://www.facebook.com/PetofiSandorProgram Facebook oldalon.
9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A nyereményjátékkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató itt olvasható el.

Strategic Scope Kft.
Szervező
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