Részletes versenyszabályzat – Pátria Nyomda Zrt.
“Mesebeli családom” rajzpályázat
1. A Rajzpályázat kiírója:
Pátria Nyomda Zrt., székhelye:1117 Budapest, Hunyadi János út 7., cégjegyzékszám: 01 10
041819 (a továbbiakban “Kiíró”)
2. A rajzpályázat időtartama:
A Rajzpályázat 2018. május 15-től 2018. június 8-ig tart, A pályázatra alkalmas képeket 2018.
június 8-ig kell beküldeni.
3. A Rajzpályázaton való részvétel:
Magyarország területén állandó lakhellyel rendelkező, általános iskola alsó tagozatán tanuló
természetes személy lehet a Rajzpályázat résztvevője (a továbbiakban: “Rajzpályázat
résztvevő”), aki bármilyen technikával megrajzolt szigorúan színes képet küld be a megadott
méretben a Kiíró postafiók címére (Pátria Nyomda Zrt., 1507 Budapest, Pf. 128.) a
jelentkezési lappal együtt (a továbbiakban: “pályázati rajz”). A Rajzpályázaton való
részvételnek tekinthető, ha a pályázati rajz a Rajzpályázat helyszínére a megadott határidőig
megérkezik, és amely teljes mértékben megfelel az itt részletezett versenyszabályoknak.
4. Értékelhető pályázati anyag:
A Rajzpályázaton való részvétel feltétele egy értékelhető rajz, azaz egy, a résztvevő által
kézzel készített „Mesebeli családom” témára alkotott rajz vagy festmény. Csak azok a rajzok
fognak szerepelni a Rajzpályázatban, amelyek teljes mértékben megfelelnek a következő
feltételeknek:
•

legfeljebb A3-as méretű kép hosszanti fele, fekvő helyzetben lehet a kép, méret: 42 x
15 cm,

•

a rajz készítésének módja nem megkötött (pl. festés, rajz stb.)

•

a „Mesebeli családhoz” köthető témáról kell szólnia a rajznak

A Rajzpályázatba nem kerülnek bele azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti
követelményeknek és / vagy a beküldő személy nem teljesíti a Rajzpályázat részvételi
feltételeket.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy ő válassza ki a nyertes képet, amelyet családi
tervező naptár formájában fog feldolgozni.
5. Rajzpályázat nyereményei:
A pályázat nyertesei azok a pályázók lesznek, akiknek rajzát a Kiíró alkalmasnak ítéli a
naptárba való bekerüléshez.
A Rajzpályázat győztesei személyenként nyernek egy a Kiíró által összeállított 10.000 Ft
értékű ajándékcsomagot, valamint 3 példányt a Családi tervező naptár 2019 kiadásából.

A Rajzpályázat eredményét a Facebook oldalon (https://www.facebook.com/patrianyomda/)
és a www.patria.hu weboldalon is közzé tesszük.
6. A Rajzpályázat képeinek további felhasználása:
A Kiíró által kiválasztott nyertes pályázatok a Kiíró Családi tervező naptár 2019. kiadásában
kerül feldolgozásra, amelyet a Kiíró értékesítési és marketing céljaihoz használ a
továbbiakban.
7. A Kiíró nem tehető felelőssé semmilyen veszteség, postai kézbesítés hiányából eredő késés
miatt vagy bármely más technikai problémák miatt.
8. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy kizárja azon pályázókat a versenyből, akik a verseny
eredményét csalárd módon befolyásolják, csalnak vagy szándékuk ellentétes a jó erkölcs
szabályaival (függetlenül attól, hogy a pályázó vagy más személy magatartása okozza). Ez a
döntés végleges, fellebbezési lehetőség nincs.
9. A résztvevő pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a versenyszabályokat elfogadja, és vállalja,
hogy teljes mértékben tiszteletben is tartja.
10. A Rajzpályázatban való részvételt vagy a pályázatot nem lehet törvényben érvényesíteni.
11. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy lerövidítheti a pályázat időtartamát, elhalaszthatja a
pályázatot, felfüggesztheti vagy visszavonhatja teljesen, akár minden ok és kompenzáció
nélkül.
12. A Rajzpályázat által meghatározott promóciós anyagokon vagy más anyagokon megjelenő
részek és a Rajzpályázat e szabályzatának szövege közötti ellentétek esetén e szabályzat
tekinthető érvényesnek, ezek a szabályok alkalmazandóak.
13. Az elkészített versenyrajz a pályázatra történő benyújtásával a Rajzpályázat résztvevője
kifejezetten hozzájárul és beleegyezését adja, hogy a Kiíró jogosult a kép Rajzpályázatra való
felhasználására, az eredmények kihirdetésére vagy a Rajzpályázat, valamint az azokhoz
nyújtott termékek és szolgáltatások promótálására, a képeket a résztvevő személyiségi
jogainak figyelembevételével történő felhasználására, valamint a tömeges adathordozón és
promóciós anyagokon ingyenesen történő közzétételére, a Rajzpályázat tetszőleges
példányban és tetszőleges alkalommal történő felhasználása a pályázat lejárata után is.
14. A Pályázó törvényes képviselője által beküldött pályázati rajz a Kiíró kizárólagos
engedélyével használható fel. Tekintettel a fentiekre, a Kiíró másolatot készíthet a
munkaanyagról, nyilvánosságra hozhatja a mű eredeti vagy azok másolatait. A hozzájárulás
megadásával szerzői jogi védelem alá esnek a képek kizárólagos engedéllyel térbeli és időbeli
korlátozás nélkül. A Kiíró jogosult engedményt vagy engedélyt adni a hozzájárulás körébe
tartozó harmadik személynek. A Kiíró jogosult a képből a nyilvánosság számára

hozzáférhető, különösen a sajtó, rádió, televízió, internet, promóciós anyagok és más
megfelelő módon, marketing anyagot készíteni.
15. A Pályázó törvényes képviselője, illetve a pedagógus hozzájárul a szolgáltatott személyes
adatok feldolgozásához. A Kiíró jogosult feldolgozni ezeket az adatokat, hogy a
versenyszabályzatnak megfelelően tudjon eljárni, kihirdetni az eredményt, bemutassa a
résztvevőket. A személyes adatok feldolgozására adott önkéntes hozzájárulás időben
korlátlan, melyet bármikor írásban, vissza lehet vonni. A feldolgozott adatok kezelése az
2011. évi CXII. törvény, illetve Az Európai Parlament és Európa Tanács 2016/679 rendelete a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján
történik.
16. A Pályázó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott felhasználás engedélyezése
fejében a fent említett nyereményen túli díjazásra nem tart igényt.
17. A Rajzpályázaton való részvétel esetén a résztvevőnek törvényes képviselője kifejezetten
megerősíti, hogy a rajz elküldésével nem sérti a jogait és jogos érdekeit egyéb más
személynek. A Rajzpályázat résztvevőjének törvényes képviselője kifejezetten megerősíti,
hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit elfogadja. A törvényes képviselő továbbá megerősíti,
hogy a beküldött versenymunka vagy annak egy része nem áll szerzői jogvédelem alatt. A
törvényes képviselő ezen felül hozzájárul, hogy a pályázati rajzot a Kiíró sokszorosíthatja a
beadott művet, valamint megjelentessék, és ennek érdekében a pályázat kiírói számára
kizárólagos, és korlátlan időre szóló és ingyenes felhasználási jogot ad további szerzői jog
érvényesítése nélkül.
18. Tekintettel arra, hogy a Pályázó 18 évesnél fiatalabb személy, a törvényes képviselője
kifejezett előzetes hozzájárulása mellett vehet részt a pályázaton.
19. A Rajzpályázat teljes versenyszabályzata a http://patria.hu/category/aktualitasok/
weboldalon érhető el.

