
KARÁCSONYI RAJZPÁLYÁZAT 2021.

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ

RAJZPÁLYÁZAT SZABÁLYZAT

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A  meghirdetett  Rajzpályázat  (a  továbbiakban:  Pályázat)  szervezője  és  lebonyolítója  a
Mediaworks Hungary  Zrt.  (székhely:  1082 Budapest,  Üllői  út  48.,  Cégjegyzékszám:  01-10-
047955,  a  továbbiakban:  Szervező).  A  Pályázatban  való  részvétel  feltételeit  és  az  ezzel
kapcsolatos adatkezelést a jelen szabályzat tartalmazza.

2. A NYEREMÉNY

A Pályázatban  részt  vevő  személyek  (továbbiakban  Pályázó),  -  akik  a  jelen  szabályzatban
foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - között a zsűri által kiválasztott rajzok
díjai, óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos kategóriában kategóriánként: 

Kategóriánkénti nyeremények:

1. Kategória Óvodás pályázók nyereményei:

I. helyezett 6.000 Ft értékű könyvutalvány a Libri-től

II. helyezett 5.000 Ft értékű könyvutalvány a Libri-től

III. helyezett 4.000 Ft értékű könyvutalvány a Libri-től

2. Kategória: Alsó tagozatos pályázók nyereményei:

I. helyezett 6.000 Ft értékű könyvutalvány a Libri-től

II. helyezett 5.000 Ft értékű könyvutalvány a Libri-től

III. helyezett 4.000 Ft értékű könyvutalvány a Libri-től

3. Kategória Felső tagozatos pályázók nyereményei:

I. helyezett 6.000 Ft értékű könyvutalvány a Libri-től

II. helyezett 5.000 Ft értékű könyvutalvány a Libri-től

III. helyezett 4.000 Ft értékű könyvutalvány a Libri-től



3. A PÁLYÁZATBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A  pályázatban  részt  vehet  minden,  Magyarországon  állandó  lakóhellyel  rendelkező  18.
életévét betöltött cselekvőképes természetes személy. A Pályázatban nem vehetnek részt a
Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok,
illetve a Pályázat  szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek),  ezek
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. 

4. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

A Pályázat 2021. december 2. napján 09.00 órakor kezdődik és 2021. december 14. napján
15.00 óráig tart. 

A rajzok beküldésének határideje: 2021. december 14. 

A zsűri  általi  értékelés  alapján a helyezést  elért  Pályázók kihirdetésének időpontja:  2021.
december 17. 

Nyeremény átadás: 2021. december 21. 16 óra, 4024, Debrecen, Dósa nádor tér 10.

5. A PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A Pályázatot a Szervező a következő napilapokban hirdeti meg: Hajdú-bihari Napló

6. A PÁLYÁZAT MENETE

6.1. A pályázat részvétel feltételei, menete, értékelése 

A Pályázatban  való  részvétel  feltétele,  hogy  a Pályázat  időtartama alatt a Pályázó  kézzel
készített,  bármilyen  technikával  megrajzolt  színes  képet  küldjön  be  A4-es  méretben  (a
továbbiakban:  “karácsonyi  rajzpályázat  pályázat”)  a  Szervező  következő  címére:  4024,
Debrecen,  Dósa  nádor  tér  ., a  törvényes  képviselő  hozzájáruló  nyilatkozatával  együtt.  A
Rajzpályázaton való részvételnek tekinthető, ha a pályázati rajz a fent megadott címre, a
megadott határidőig megérkezik, és amely teljes mértékben megfelel a jelen pontban foglalt
feltételeknek. 

A pályázatban kizárólag azok a gyerekrajzok vehetnek részt, amely rajzokat Magyarországon
állandó  lakóhellyel  rendelkező óvodás,  általános  iskolás  gyermekek készítettek,  és  amely
rajzok beküldéséhez és pályázatban való felhasználásához, a pályázat keretén belül történő
nyilvánosságra  hozatalához  a  rajzot  készítő  gyermek  törvényes  képviselője  írásban
hozzájárulását adta. 

A gyerekek törvényes képviselője által beküldött rajzok pályázatban történő felhasználása
harmadik  személy  jogát  nem sértheti.  A  pályázó  kizárólag  saját  gyermeke  által  készített
rajzot jogosult beküldeni, amely más személyt illető szerzői  jogi védelem alatt nem áll.  A
jelen  pontban  leírtak  betartásáért  a  gyermekrajzot  beküldő  törvényes  képviselő  felel
harmadik személy és a Szervező felé is.



A Rajzpályázaton való részvétel feltétele egy értékelhető rajz, azaz egy, a Pályázó által kézzel
készített  „Karácsonyi  rajzpályázat”  témára  alkotott  rajz  vagy  festmény,  vagy  egyéb
technikával készített alkotás beküldése. Azon rajzok vehetnek részt a pályázatban,  amelyek
teljes mértékben megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

  A/4-es formátumú rajzlapon készült

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

 a ”Karácsonyról, télről” köthető témáról kell szólnia.

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 Szervező nem tehető felelőssé semmilyen veszteség, postai  kézbesítés hiányából  eredő
késés miatt vagy bármely más technikai problémák miatt. 

Az  elkészített  Pályázat  a  Rajzpályázatra  történő  benyújtásával  a  Rajzpályázat  résztvevője
kifejezetten hozzájárul és beleegyezését adja, hogy a Szervező 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. 

A  Pályázó  törvényes  képviselője  által  beküldött  pályázati  rajz  a  Szervező  kizárólagos
engedélyével  használható  fel.  Tekintettel  a  fentiekre,  a  Szervező  másolatot  készíthet  a
munkaanyagról,  nyilvánosságra  hozhatja  a  mű  eredeti  vagy  azok  másolatait.  A  Szervező
jogosult a képből a nyilvánosság számára hozzáférhető, különösen a sajtó, rádió, televízió,
internet, promóciós anyagok és más megfelelő módon, marketing anyagot készíteni. 

A Pályázó törvényes képviselője hozzájárul a szolgáltatott személyes adatok feldolgozásához.
A Szervező jogosult feldolgozni ezeket az adatokat, hogy a szabályzatnak megfelelően tudjon
eljárni, kihirdetni az eredményt, bemutatni a résztvevőket. 

A Pályázó kijelenti, hogy a jelen szabályzatban meghatározott felhasználás  engedélyezése
fejében a fent említett nyereményen túli díjazásra nem tart igényt. 
A Rajzpályázaton való részvétel  esetén a  résztvevőnek törvényes  képviselője  kifejezetten
megerősíti nyilatkozatban, 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  Szervező
sokszorosíthatja a beadott művet, valamint megjelentessék, és ennek érdekében a Szervező
számára  kizárólagos,  és  korlátlan  időre  szóló  és  ingyenes  felhasználási  jogot  ad  további
szerzői jog érvényesítése nélkül. 



Tekintettel  arra,  hogy  a  Pályázó  18  évesnél  fiatalabb  személy,  a  törvényes  képviselője
hozzájáruló nyilatkozatával vehet részt a pályázaton, melyet a Pályázattal együtt postai vagy
személyes  módon  kell  eljuttatnia  a  Szervező  címére.  A  Rajzpályázat  teljes  szabályzata  a
www.haon.hu/rajzpalyazat weboldalon is elérhető.

A nyertes  Pályázat  kiválasztására  belső  zsűri  segítségével  kerül  sor.  A  beküldött rajzokat
zsűrizik 3 kategóriában: óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos.  A Pályázó a Rajzpályázatban
való  részvétellel  elfogadja  a  hivatkozott  szabályzatot,  és  annak  alkalmazását  a
Rajzpályázatban.  A jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Pályázatok
közül kategóriánkként három, a zsűri  által kiválasztott pályázat kerül díjazásra.

6.2. A NYERTES ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE

A nyertes  Pályázók  nevét  és  lakcímét  vagy  tartózkodási  helye  szerinti  település  nevét  a
Szervező  a  Hajdú-bihari  Napló  napilapban  teszi  közzé  az  eredmény  kihirdetése  napjától
számított 4 munkanapon belül, valamint telefonon értesíti a nyertes törvényes képviselőjét.
A Szervező a Pályázónak személyesen adja át a nyereményt.

A  Pályázó  és  törvényes  képviselője köteles  együttműködni  a  nyeremények  átvétele
érdekében.  Amennyiben  ennek  nem  tesz  eleget,  és  a  nyeremény  átvétele  meghiúsul,  a
nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli
ezzel  kapcsolatban.  A nyeremény készpénzre  nem váltható,  másra át  nem ruházható. Az
átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül, melyet nyertes törvényes képviselő aláírása után
köteles visszajuttatni a Szervezőnek.

6.3. KIZÁRÁS A PÁLYÁZATBÓL
A Pályázót  a  Szervező kizárja  a  Pályázatból,  illetve  a nyertes  nem jogosult  a  nyeremény
átvételére, ha:
 a Pályázatra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
 bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 bizonyítható,  hogy  a  Pályázat  menetét/eredményét  bármilyen  módon  szándékosan

befolyásolni próbálta;
 a Pályázat  lebonyolításhoz  és  a  nyeremény átadásához  szükséges  adatait  nem adja

meg  vagy  a  megadott  adatkezelési  hozzájárulását  a  sorsolás  és/vagy  a  nyeremény
átadását megelőzően visszavonja;

 jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
A  Szervező  kizárja  felelősségét  a  Pályázók  téves,  pontatlan  vagy  hiányos
adatszolgáltatásából, és az ebből adódó, neki fel nem róható sikertelen értesítésből, egyéb
okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó vagy
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.



A  nyeremény  átvétele  után  az  azzal  kapcsolatban  felmerülő  esetleges  kifogásokért  és
szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

8. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
8.1 Tájékoztatás
A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Pályázatban részt vevő természetes személyek,
mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá
személyes adataik védelmét. 
A Pályázatban való részvétellel a Pályázatban részt vevő természetes személy önkéntes és
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,  hogy a Szervező az alábbi adatait,  az alábbi célra és
jogalapon kezelje:

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Pályázatban részt 
vevő természetes 
személy neve

 Pályázatban részt vevő 
nyertes azonosítása,

 Pályázatban való részvétel,
 Nyeremény 

kézbesítése/átadása,
 Pályázatban részt vevő 

nyertes értesítése,
 egyéb jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes
hozzájárulása

6 hónap 

Pályázatban részt 
vevő természetes 
személy címe

 Pályázatban részt vevő 
azonosítása,

 Pályázatban való részvétel,
 Pályázatban részt vevő 

értesítése,
 egyéb jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes
hozzájárulása

6 hónap

Pályázatban részt 
vevő természetes 
személy e-mail címe

- Pályázatban részt vevő 
azonosítása,

- Pályázatban való részvétel,
- Nyeremény 

kézbesítése/átadása,
- Pályázatban részt vevő 

értesítése,
- egyéb jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes
hozzájárulása

6 hónap 

Pályázatban részt 
vevő természetes 
személy 
telefonszáma, 
kiskorú gyermekének 
neve, iskolája, 

- Pályázatban részt vevő 
azonosítása,

- Pályázatban való részvétel,
- Nyeremény 

kézbesítése/átadása,
- Pályázatban részt vevő 

az érintett önkéntes
hozzájárulása

6 hónap 



osztálya, értesítése,
- egyéb jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése

Nyertes Pályázó 
adóazonosító jele 

- jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése

- Nyeremény kézbesítése/átadása

jogi kötelezettség 
teljesítése, az 
adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII.
törvény, a 
számvitelről szóló 
2000. évi C. 
törvény, a személyi 
jövedelemadóról 
szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 
alapján

8 év

A  Pályázatban  részt  vevő  természetes  személy  tájékoztatást  kérhet  az  őt  érintő
adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi
elérhetőségeken  teheti  meg  a  Pályázatban részt  vevő,  mint  adatkezeléssel  érintett
természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,
1082 Budapest, Üllői út 48.,

adatkezeles@mediaworks.hu

Ha a  Pályázatban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési
tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha
jogellenes  adatkezelést  tapasztal,  polgári  pert  is  kezdeményezhet.  A  per  elbírálása  a
törvényszék hatáskörébe tartozik. 
A Pályázó  a személyes adatok  kezelésével  kapcsolatos  jogai  megsértése miatt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.
ANemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságot  a  Pályázó  az  alábbi
elérhetőségeken érheti el:

 cím:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 postacím:  1363 Budapest, Pf.: 9.
 telefon: +36 (1) 391-1400
 fax: +36 (1) 391-1410
 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 honlap: naih.hu

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:adatkezeles@mediaworks.hu


A  Pályázó  a  Pályázatban  való  részvétellel  elismeri,  hogy  teljes  körűen  megismerte  a
szabályzatot, az Adatvédelmi Tájékoztatót és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja.
A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a www.mediaworks.hu internetes oldalon érhető el. A
Pályázó a szabályzat  elfogadásával  egyidejűleg elismeri,  hogy teljes körűen megismerte a
jelen  szabályzatban  rögzített  Részvételi  Feltételeket  és  azokat  feltétel  nélkül  elfogadta.
Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében
– nem fogadja el, a Pályázatból kizárásra kerül. A szabályzatot a Szervező a www.haon.hu.
oldalon teszi közzé. Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázatban való részvétel önkéntes.

A Pályázó a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatként beküldött
fotókat és az érvényes pályázathoz szükséges fotó(i)t a Szervező az általa kiadott online és
nyomtatott, sajtótermékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Pályázó tudomásul veszi,
hogy Pályázatáért (fotó) semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a
Pályázatban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A  Pályázó  szavatolja,  hogy  az  általa  beküldött pályázatban  szereplő  adatok,  információk,
fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező
fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat,
amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és
szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen szabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A  Pályázó  a  Pályázattal,  a  jelen  Szabályzattal,  illetve  annak  értelmezésével  kapcsolatos
bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A szabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013.évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Nyíregyháza, 2021. november 30. 
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