FACEBOOK RAJZPÁLYÁZAT SZABÁLYZATA:

1. Szervező:
Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a
Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány (8294 Vigántpetend, Hrsz 402.).
A Játékos:
A Szervező által meghirdetett Játékban Magyarországon működő óvodai csoportok, általános iskolai
osztályok, egyéni jelentkezők vehetnek részt. Akik illusztrációkat készítenek a kiírás szerint, majd
elküldik azokat az palyazat.mva@gmail.com vagy postán a Művészetek Völgye irodába: 1075
Budapest, Károly körút 13-15. 7.em. 46.címre
2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.
3. A játék mechanizmusa:
A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező
https://www.facebook.com/szornyekessellok keresztül hirdeti meg.

hivatalos

Facebook

oldalán

A beküldött képeket csak a gyerekek rajzolhatják. Technikai megkötés nincs. A kép nem tartalmazhat
előre, vagy más által megrajzolt elemeket, nyomtatott elemeket más rajzból felhasznált részeket.
A játék 2021. december 13- 2022. május 6. napjáig tart.
A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik előzetesen elküldték a műveiket
és a zsűri (5 tagú – szervező által kijelölt) döntése alapján helyezést értek el.
Az eredmény kihírdetésére 2022. május 27-én kerül sor. A nyerteseket a Szervező a Facebook oldalán,
illetve weboldalán teszi közzé. A nyertesek a nyereményüket postai úton kapják meg.

4. A Játék időtartama
A Játék kezdőnapja: 2021. december 13. 8:00
A Játék zárónapja: 2022. május 6. 24:00

5. Eredményhirdetés
Az eredményhirdetés időpontja: 2022.május 27. 12:00

6. Nyeremény
A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
1. helyezett: 100.000 Ft értékű ajándékcsomag,
2. helyezett: 50.000 Ft értékű ajándékcsomag,
3. helyezett: 30.000 Ft értékű ajándékcsomag

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó
adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és
adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama
alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Facebook oldalán, illetve weboldalán. A
nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
7. Moderálás
A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói
tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy
törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói
tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót
kizárja a játékból. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy
minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy
hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított
felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.
8. Adatkezelés
A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó
törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. A Játékos téves adatszolgáltatásából
(postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány. (8294 Vigántpetend, Hrsz. 402., továbbiakban:
„Adatkezelő”) az Ön meghatározott személyes adatait (név és magyarországi postázási cím) az
esetleges nyeremény postázásának céljából az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes
tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő
részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a fent említett személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban
való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor
az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán, illetve
weboldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az
adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az
adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén
nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz
elveszti a jogosultságát a nyereményre. A Kezelt személyes adatok köre, melyeket Ön a játékban
történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek: név, levelezési cím. Az adatkezelő
jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának
lebonyolítása céljából kezelni. Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő jogosult az Ön fent említett
személyes adatait a fent meghatározott célból a Játék végéig, illetve nyerés esetén a nyeremény
postázásáig jogosult kezelni. Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá
végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak
megfelelő szintű védelmét garantálják.
9. Jogorvoslat
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben
meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről
tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése

esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.
10. Felek jogai
A nyertes pályázó rajza felhasználásra kerül a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány által
menedzselt Szörnyek és Sellők előadás jelmezterveihez. A nyertes (szülői gondviselőn keresztül)
köteles a felhasználási jogokról szerződést kötni, melyben térítés nélkül átadja az elkészült rajz(ok)
jogait.
A Játékos a pályázat benyújtásával
a) kijelenti, hogy a beküldött rajz a törvényes képviseletében álló gyermek szellemi alkotása, így a
játékban történő részvétel nem sérti harmadik személy(ek) szerzői jogait, harmadik személynek nem
áll fenn olyan joga, amely a rajz játékba küldését és közzétételét akadályozná, korlátozná vagy kizárná;
b) automatikusan hozzájárul, hogy a beküldött rajzot Szervező az általa kezelt Facebook oldalon
nyilvánosságra hozza,
c) tudomásul veszi, hogy Szervező Facebook oldalán nyilvánosságra hozott képek, a közösségi
médiafelület felhasználási szabályai szerint megoszthatók, „kedvelhetők” és kommentelhetők,
amelyre Szervezőnek ráhatása, befolyása nincsen,
d) hozzájárul, hogy a beküldött rajz I-III. helyezése esetén a törvényes képviselete alatt álló gyermek
nevét és életkorát a gyermek helyezéssel megjelölt rajza mellett a Szervező Facebook oldalán közzé
tegye,
e) elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, valamint az adatkezelési hozzájárulást
megadja,
f) elfogadja a jelen Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek
tekinti.
11. A Játékban történő részvétel önkéntes. A Játékos törvényes képviselője útján a játék időtartama
alatt a jelen Játékszabályzatban részletezett módon jár el és a pályázat témáját megjelenítő rajzot
jelen Játékszabályzatban foglalt módon juttatja el a Szervező részére.
12. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és
játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
13. Záró rendelkezések
A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel
összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott
hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően
használható fel. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba
vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A
Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A
Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes
körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

