Egy élmény a Városligeti Műjégpályán
„Városligeti Jégvarázs”
RAJZPÁLYÁZAT
A Városligeti Műjégpálya rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos gyermekek részére.
1. A pályázati program célkitűzései:
Rajzold le egy jégpályás élményedet.
Például a család korcsolyázik, a fókán tolod a testvéredet vagy a szüleid tanítanak korcsolyázni.
Látszik a Műjég épülete, vagy akár a Vajdahunyad vára.
Engedd szabadjára a képzeletedet!
A legszebb rajzokat később bemutatjuk a Városligeti Műjégpálya közösségi webfelületein, megjelenhetnek a
Városligeti Műjégpályáról szóló promóciós kampányokban és kiállításra kerülhetnek a Történelmi
Korcsolyacsarnok épületében.
2. A pályázati felhívás címzettjei:
A pályázatot a pályamunkát készítő Általános iskola alsó tagozatos (1-4. osztály) gyermek törvényes
képviselője, illetve a pályamunkát készítő gyermek iskolai osztályfőnöke nyújthatja be.
3. Pályázati kategória:
Olyan pályaművek elkészítését várjuk, amelyekben a gyermekek megtörtént (valós), vagy kitalált, alkotói
szabad fantázia szerinti eseményen alapuló, a korcsolyázás élményével kapcsolatosak. Előnyben részesülnek
azon pályaművek, amelyek sajátos témában, egyedi technikával, humorral átszőttek, ezzel együtt a
korcsolyázás nehézségeire, kihívásaira, szépségeire rávilágítanak.
4. Technika:
festék, ceruza, toll, zsírkréta
5. A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A pályázatokat a pályázat kiírója a pályázat lezártát követően, lekésőbb 2021. február 8-ig értékeli. A bíráló
bizottságnak nem lehet tagja az érintett korosztályba tartozó gyermek szülője. A díjazottak az e-mailben, vagy
postai úton érkezett pályaművek hátoldalán megadott e-mail címeiken keresztül, a bíráló bizottság döntését
követő 5 munkanapon belül kerülnek értesítésre. A pályázat kiírója nem felel azért, ha nem megfelelő vagy
nem olvasható e-mailcím megadása miatt az értesítés nem kézbesíthető, vagy esetleg spam mappába kerül.
6. Díjak:
I, Díj: 15.000.- Ft értékű Decathlon utalvány és családi belépőjegy a Városligeti Műjégpályára
II, Díj:10.000.- Ft értékű Decathlon utalvány és családi belépőjegy a Városligeti Műjégpályára
III. Díj: 5.000.-Ft értékű Decathlon utalvány és családi belépőjegy a Városligeti Műjégpályára
Különdíj:
A legtöbb rajzot (osztálylétszámhoz viszonyított) beküldő iskolai osztály nyer egy csoportos korcsolyázást a
Műjégpályára, mely lehetőség 2021.dec. 31-ig használható fel. Ha több olyan iskolai osztály van, akik azonos
arányszámú pályázatot küldtek be, akkor a nyertes osztály kisorsolásra kerül közülük. A különdíj elnyerésének
feltétele, hogy az adott osztály rajzai postai úton egy gyűjtőborítékban, együtt érkezzenek be a pályázat
kiírójához, vagy az adott osztály rajzai egy gyűjtőborítékban, együtt érkezzenek meg személyes kézbesítéssel a
Városligeti Műjégpályára hétköznap 9:00 és 15:00 óra között a pályázati határidő lejáratáig. Az így beküldött
rajzok is részt vesznek az egyéni versenyben így a hátlapjukon rajta kell lenni a készítő adatainak (rajz címe, a
pályázó neve, osztálya, lakcím, iskola neve, címe, a törvényes képviselő email címe).
A gyűjtőborítékban egy külön lapon fel kell tüntetni a következő adatokat: Iskola neve, címe, telefonszáma,
email címe, az osztályfőnök neve, az osztály megjelölése (pl. 4.z) az osztály létszáma.
A díjak átadásának pontos időpontja később kerül kijelölésre
A bíráló bizottság döntése, eredménye jogi úton nem támadható.

7. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
• elektronikus úton, (a rajzot lefényképezve akár telefonnal is, vagy beszkennelve digitálisan csatolni
kell az e-mailhez, a csatolt fájl lehet jpg, png vagy pdf kiterjesztésű) a recepcio@mujegpalya.hu email címre, vagy
•

az eredeti rajzot postai úton a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft, 1146
Budapest Olof Palme sétány 5. címre kell küldeni vagy,

•

személyesen a Városligeti Műjégpályán (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. hétköznap 9:00 –
15:00 között adható be legkésőbb 2021. január 31-ig.

A határidőn túl feladott, illetve határidőn túl személyes behozott pályamunkákat nem lehet figyelembe venni.
A pályázat tartalmazza a következőket:
• a rajz címe
• a pályázó törvényes képviselőjének neve, email címe és a pályázó gyermek neve, osztálya, iskola
neve, iskola címe
• a nevezni kívánt, a gyermek saját kézzel készített rajzát.
• Ha e-mailben küldik, a pályázati e-mail tárgyában meg kell jelölni: rajzpályázat
• A személyesen behozott, illetve a postai úton megküldött pályaművet A/4-es borítékban, nem
összehajtva, a beérkezési határidő figyelembevételével kell megküldeni. A rajz hátoldalán fel kell
tüntetni: a rajz címét, a pályázó nevét, osztályát, lakcímét, iskola nevét, címét, a törvényes képviselő
email címét. A pályázat borítékján jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni: rajzpályázat
E-mailben küldött pályázat esetében, ha a pályázat díjat kap, a pályázat kiírója kérheti az eredeti rajz
beküldését.
Az eredményhirdetést követően az eredetiben beérkezett, a pályázaton nem nyert pályaművek ügyfélfogadási
időben átvehetőek a Városligeti Műjégpályán legkésőbb 2021. március 31-ig. Pályázat kiírója ezt követően
nem köteles megőrizni a rajzokat. A nyertes, illetve a kiállításra beválasztott legjobb pályamunkák eredetije
a pályázat kiírójának birtokában marad.
8. Pályázati feltételek:
Egy pályázó gyermek összesen egy pályaművel indulhat.
A pályamű formai kritériumai: a rajz A/4 méretű papírlapon készülhet.
Pályázni 2020 január 01-je után készült, eredeti tartalmú, pályázó által készített művel lehet. Nem nyújthatók
be korábbi pályázatokon már díjazott alkotások, továbbá nem a pályázó által készített, akár részben mástól
származó mű, valamint korábban elektronikus, vagy nyomtatott formában már publikált mű.
A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat.
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a pályamunka, a pályázó gyermek saját szellemi tulajdonát
képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
Ezen feltétel megsértése esetén a pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj
átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét
visszafizetni.
Csak természetes személyek, alsó tagozatos gyermekek és osztályok pályázhatnak, egyéni munkával.
A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, jó
ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva képet (kifejezést) nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, amely megsérti ezt
a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból.
Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyagnak a jelen kiírás szerinti elküldése. Az érvénytelen, hiányos
pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton.
A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit. Kiskorú pályázó
esetén a beküldő törvényes képviselő nyilatkozik.
A határidő után feladott, illetve határidőn túl személyesen behozott pályamunkákat nem áll módunkban
elfogadni.
Nevezési díj nincs.

9. Felelősség kizárása és adatkezelés:
Ha a pályamű bármilyen módon harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait sérti, azért a pályázót
(törvényes képviselőt) terheli a felelősség.
A pályázatra benyújtott személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a
pályázó a pályázat benyújtásával elismer. A hozzájárulás tartalma: a pályázó a centenáriumi rajzkészítő
pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy a rajz vonatkozásában korlátozás nélküli felhasználási jogot
biztosít a Városligeti Műjégpálya nyomtatott, online és közösségi média felületein történő megjelentetéséhez.
A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót
nyomtatott, vagy elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse.
A pályázók által megadott személyes adatokat a pályázat kiírója az adatbázisában regisztrálja, azokat – a név
kivételével – harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adhatja ki. Adatkezelés célja a
pályaműveket készítő személyek díjazása. A pályázat eredményhirdetése után a pályázat kiírója a személyes
adatokat megsemmisíti.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek
kivételével – fenntartja.
A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
Különösen kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázathoz kapcsolódó költségek, károk és
veszteségek megtérítésére. Nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért, így
recepcio@mujegpalya.hu e-mail cím rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt
az e-mail fiók nem vagy korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul minden szükséges intézkedést
megtesz annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A levelező szerver által
elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A pályázónak olyan személyes elérhetőséget (név, e-mail cím, postacím) kell megadnia, amin a pályázat ideje
alatt értesíthető díjazásáról, illetve további teendőiről. Ezen felelősség a pályázóé, ebből fakadó problémákért
a pályázat kiíróját semmilyen felelősség nem terheli.

Budapest, 2020. december 16.

Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft.
Városligeti Műjégpálya

