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Rajzpályázat 2021

Pályázati szabályzat

Kérjük,  olvassa  el  figyelmesen  a  Három  Királyfi,  Három  Királylány  Alapítvány
Rajzpályázatának  (a  továbbiakban  „Rajzpályázat”)  alábbi  részvételi  feltételeit.  A
Rajzpályázatban  való  részvétel  a  Rajzpályázat  jelen  hivatalos  szabályzatának  (a
továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

• A Rajzpályázat szervez  ője

A Rajzpályázat szervezője a Három Királyfi,  Három Királylány Mozgalom fenntartója a
Három  Királyfi  Három  Királylány  Alapítvány  (székhely:  1016  Budapest,  Mészáros  u.
58/A),  a  továbbiakban  „Szervező”.  A  lebonyolításában  együttműködő  partnerként  részt
vesznek  a  Rajzpályázat  kiírásában felsorolt  könyvtárak,  első  sorban  a  Somogyi  Károly
Városi és Megyei Könyvtár (továbbiakban „Együttműködő Partnerek”).

• A Rajzpályázat helye és ideje

A Rajzpályázat hivatalos kiírása a Szervező honlapján található meg:
https://www.haromkiralyfi.hu/lathatatlan-munka-rajzpalyazat 

• A Rajzpályázatot a Három Királyfi  Három Királylány Mozgalom online felületein,
különösen  facebook oldalán  bonyolítja  le,  míg együttműködő  partnerei  offline
csatlakoznak. A versenyt  követően a Szervező  és az Együttműködő partnerek kiállítást
rendezhetnek,  ill.  a  beküldött  rajzokat  időseknek  tartott  rendezvényeikhez  kötődően
elajándékozhatják.

• A Rajzpályázat 2021. március 1. napjától 2021. március 31-ig. tart.
• A  rajzok  ezután  feltöltésre  kerülnek  a  Három  Királyfi  Három  Királylány

Mozgalom facebook oldalára a versenyhez tartozó album(ok)ba
• Eredményhirdetés 2021. április 6-án, a láthatatlan munka napján.

https://www.haromkiralyfi.hu/lathatatlan-munka-rajzpalyazat
https://www.facebook.com/haromkiralyfi
https://www.facebook.com/haromkiralyfi
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• A közönségszavazatok gyűjtése a facebookon 2021. április 6-tól 2021. április 16.
12:00-ig  tart.  A  közönségszavazás  nyertesét  online  felületein  teszi  közzé  a
Szervező. 

• Rajzpályázat témája, formája

Rajzpályázat témája a láthatatlan munka. A rajz szólhat a szülők, a gyerekek vagy a család
által a lakásban, a házban, a ház körül közösen végzett  „láthatatlan munkáról”. Láthatatlan
munka mindaz, amit anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek a családtagok pl. mosás, főzés,
takarítás ill. ilyen a gyerekek által nyújtott kisebb-nagyobb segítség is. A láthatatlan munka
elsősorban az, amit szinte csak akkor veszünk észre, ha nem csinálja meg senki.      

A képet A4-es méretben kell elkészíteni, bármilyen szabadkézi technika alkalmazható. A kép
készülhet ceruzával, zsír vagy pasztellkrétával, festékkel, vagy vegyes technikával. 
A kép előoldalára, a rajz alá kérjük ráírni az alkotó nevét, települést, kategóriát/életkort.

• Rajzpályázat kategóriái
A rajzpályázatra hat kategóriában lehet rajzzal pályázni::

• kiscsoportos óvodás
• középsős óvodás
• nagycsoportos óvodás
• 1–2. osztály
• 3–4. osztály
• 5–8. osztály

• A Rajzpályázaton való részvétel 

•  A  Résztvevők  az  általuk  megnevezett  képviselőjük  (egyén  valamelyik  tagjának
szülője, illetve tanár) révén vesznek részt a játékban oly módon, hogy a játék ideje alatt a
jelen szabályzatban feltüntetett feltételeknek megfelelően cselekszenek.
• A rajzversenyben  óvodás  (3-6  éves)  és  általános  iskolás  (6-15  éves)  természetes
személy vehet részt (a továbbiakban: “Résztvevő”), aki bármilyen technikával megrajzolt
képet küld be e-mailon vagy ad le személyesen.

A képek két módon adható be:
1)  Digitálisan  –  a  képeket  kérjük  ide  feltölteni  és  a  jelentkezési  lapot  kitölteni:
https://forms.gle/3deSPtDSfyXKeHKZ6 
2) Személyesen – a résztvevő könyvtárakban az aktuális nyitvatartási időpontokban. Ebben az
esetben kérünk a rajzok mellé nyomtatott és aláírt jelentkezési lapot mellékelni. Jelentkezési
lapot és a résztvevő könyvtárak listáját lásd a pályázat kiírásánál:

https://www.haromkiralyfi.hu/lathatatlan-munka-rajzpalyazat
https://forms.gle/3deSPtDSfyXKeHKZ6


A jelentkezési lapon szükséges a következő adatok megadása:

• gyermek neve – rajzon is fel kell tüntetni
• kategória (életkor) – rajzon is fel kell tüntetni
• település – rajzon is fel kell tüntetni
• intézmény, felkészítő pedagógus neve  - megadása nem kötelező
• e-mail  cím,  ahová  az  oklevelet,  nyereményt  küldhetjük  (ez  lehet  a  szülő  vagy az

intézmény e-mail címe)
• szülői beleegyező nyilatkozat 
• pályázat beadójának a neve és e-mail és telefonos elérhetősége.

• A Rajzpályázatban  csak  azok  a  Résztvevők  válhatnak  díjazottá,  akik  annak  összes
megadott feltételét  teljesítik. Aki nem tesz eleget minden, a szabályzatban meghatározott
feltételnek, annak a beküldött képei nem kerülnek feltöltésre a facebookra. 

• A Rajzpályázatból kizárásra és törlésre kerül az a pályázat, ami nemre, nemzetiségre,
vallásra, politikai nézetre vonatkozóan, vagy bármilyen más szempontból sértő tartalmú.

• A  Rajzpályázatba  csak  olyan  Pályázattal  lehet  nevezni,  ami  más  pályázaton,
rajzpályázatban stb. még nem került publikálásra, a Résztvevő saját alkotása.

• Díjazottak és     nyeremények

A Rajzpályázat valamennyi  Résztvevője oklevelet  kap, melyet  a megadott  e-mail  címre
juttatja el a Szervező és Együttműködő Partnerei.

• A  Szervező  2021.  április  6.  napján  sorsolással  dönt  az  egyes  kategóriákban
beküldött  képek  közül  a  díjazottakról.  Közönségdíjat  kap  az  a  rajz,  amelyre  a
közönségszavazás  ideje  alatt  a  legtöbb  kedvelés  érkezett  a  facebookon.  A
közönségszavazásra 2021. április 16. 12:00-ig van lehetőség.

• A sorsolással kiválasztott díjazottakat és a közönségszavazat díjazottját a Szervező
és/vagy értesíti a megadott kapcsolattartói email címükön keresztül és eljuttatja számukra
a nyereményt.

A nyeremények könyvutalványok, könyvcsomagok készpénzre nem válthatók át.

• A  Szervező  kifejezetten  kizárja  felelősségét  az  adott  résztvevő  téves
adatszolgáltatásából eredő károkért, így különösen a jelentkezési lapon megadott adatok (pl.
e-mail-cím)  hiányosságaiért,  hibáiért  (pl.  névelírás  stb.),  illetve  a  nyeremény átadásának
ezen okból eredő elmaradásáért, illetve késedelméért.



• A  felhasználói  jogosultságból  fakadó  vitákkal  kapcsolatosan  a  Szervező
mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező
nem vállal  felelősséget  a  Résztvevők  által  tévesen vagy hibásan megadott  adatokkal
okozott következményekért.

• Felhasználási jogok 
A  Rajzpályázatban  való  részvételi  szándékának  kinyilvánításával  a  Résztvevő,  ill.

törvényes  képviselője  egyben  kifejezetten  hozzájárul,  hogy  Szervező  és  Együttműködő
partnerei  a pályázatra  beküldött  anyagát  térítésmentesen  felhasználja  online és  egyéb  más
kommunikációs  felületein  a  láthatatlan  munka  elismertetése  és  családbarát  szemlélet
elterjesztése  céljából.  Az  ingyenesen  felhasználás  kiterjed  a  másolásra,  módosításra  és
terjesztésre is.

A rajzok kiállítása,  az interneten  való bemutatása,  sajtó vagy média  kommunikációban
történő felhasználása céljából a Résztvevő és törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a
szervező  és  együttműködő  partnerei  felhasználják  a  nevét  és  megadott  adatait  a
Rajzversenyhez  kapcsolódó  kommunikációs  tevékenység  során.  A  fentiek  nem  érintik  a
személyhez fűződő jogokat.

• Résztvevő  szavatolja,  hogy  a  leadott  Pályázat  saját  szellemi  terméke,  aminek
minden szerzői és felhasználási jogával rendelkezik. Szervező minden ezzel kapcsolatos
felelősséget  elhárít,  az  illetéktelen  felhasználással  kapcsolatos  jogkövetkezmények  a
Résztvevőt terhelik.
• Szervező fenntartja magának a jogot,  hogy nyilvánosságra hozza,  vagy más módon
ismertesse a díjazott nevét az illetékes hatóságok számára, a tömegtájékoztatási médiában,
valamint más promóciós és reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban. 

Adatvédelem
• A Rajzpályázatban Résztvevők ill. törvényes képviselőjük a részvétellel automatikusan
elfogadják, hogy adataikat a Szervező a hatályos magyar jogszabályok alapján rögzítse és
tárolja.  A  Résztvevők  ezzel  együtt  hozzájárulnak,  hogy  adataik  a  Szervező,  ill.
Együttműködő  Partnerei,  mint  adatkezelő  adatbázisába  kerülnek  a  rajzpályázat
lebonyolításához szükséges időtartamra. Hozzájárulnak továbbá, hogy az adatokat Szervező
és  Együttműködő  Partnerei  adatkezelőként  a  lebonyolításhoz  szükséges  mértékben
megismerje  és kezelje  a Rajzpályázat  céljának megfelelően minden további engedély és
ellenszolgáltatás nélkül.

• Szervező a Résztvevők adatait kizárólag jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek
teljesítéséhez  használja  fel.  Figyelemmel  az  adatok  önkéntes,  az  adattulajdonosok  saját
maguk  által  szolgáltatott  voltára,  az  adattulajdonosok  a  jelen  részvételi  feltételekben
foglaltak  szerinti  adatkezeléshez  való  hozzájárulása  a  Pályázat  feltöltésekor  saját
beleegyezésük alapján megadottnak tekintendő.



• Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben
a  Három Királyfi,  Három Királylány  Alapítvány  címén  írásban  kérheti  a  nyilvántartott
személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A  személyes  adatok  törlését,  módosítását,  ill.  a  kezelt  adatokról  tájékoztatást  az
info@haromkiralyfi.hu címen lehet kérni. A részletes adatkezelési tájékoztató letölthető innen.

• Egyéb rendelkezések
• Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Rajzpályázatot részben vagy egészben
bármilyen okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Rajzpályázat megszüntetésre kerül a
Szervező  által,  a  Szervező törekszik  arra,  hogy  a  megszüntetés  tényét  előzetesen
nyilvánosságra  hozza.  Ugyanakkor  a  visszavonás,  felfüggesztés  vagy változtatás  okától
függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.

• Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot, illetve magát
a Rajzpályázatot kiegészítse vagy módosítsa.

• A Szervező nem felelős,  és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi
utat  a részvétel  során felmerülő esetleges hibákért,  hiányosságokért,  hibás működésért,  a
Rajzpályázat  során bekövetkezett  késésekből  eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért,  veszteségekért.  Az esetleges elírásokért  és nyomdai  hibákért,  valamint műszaki
problémákért a Szervező nem vállal felelősséget.

• A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Rajzpályázatban, automatikusan elfogadja az
ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. 

• A Rajzpályázattal  kapcsolatosan további  információkat  a  Rajzpályázat  időtartama
alatt a Szervező a palyazat@haromkiralyafi.hu email címen keresztül nyújt.

A Játékba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – és válhatnak nyertessé - akik annak
összes  megadott  feltételét  teljesítik.  Aki  nem  tesz  eleget  minden,  a  szabályzatban
meghatározott  kérésnek, az nem kerül besorolásra.  A Szervezőnek jogában áll  bármikor
megítélni, hogy az egyes Résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit, és a feltételek
nem teljesítése esetén - előzetes tájékoztatás nélkül - az adott Résztvevőt kizárni a Játékból.

Kép  feltöltésével  hozzájárulok,  hogy  adataimat  a  Három  Királyfi  Három  Királylány
Mozgalom az (GDPR) foglaltak szerint tárolja, egyúttal nyilatkozom, hogy a képet az Így
segítek én rajzpályázat kommunikációjában felhasználhatja.

Személyes adatokat csak a törvényeknek ( GDPR - General Data Protection Regulation -
(EU)  2016/679  rendelet  )  megfelelően  gyűjtünk  és  kezelünk.  Az  adatokat  a  lehető
legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt
írásban kéri az info@haromkiralyfi.hu címen.
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Jó rajzolást kívánunk! 

Szeged, 2021. március 1.


