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GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT 2020 

 

SZABÁLYZAT 

 

 

A pályázat kiírója és lebonyolítója a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit 

Kft. (továbbiakban: MANK Nonprofit Kft. vagy Szervező). 

 

A pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan 

elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban 

foglaltakat. 

 

 

1. Jelentkezés a pályázatra 

 

A pályázaton részt vehet minden szentendrei székhelyű általános iskola alsó- és felső tagozatos 

tanulója (a továbbiakban: Pályázó), aki a pályázat beadási határidejéig érvényes tanulói 

jogviszonnyal rendelkezik, törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával, amennyiben a 

törvényes képviselő Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.  
 

A Pályázók két kategóriában indulhatnak, iskolai osztályok szerint: 

I. 1 - 4. osztályosok 

II. 5 - 8. osztályosok 

 

A pályázaton történő részvételnek feltétele a Pályázó törvényes képviselőjének kifejezett, 

egyértelmű és tájékozott hozzájárulása a pályamű jelen szabályzatban részletezett 

felhasználásához, és a közölt személyes adatok jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. 

 

A pályázaton NEM vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, 

megbízottjainak, valamint azok közeli hozzátartozóinak gyermekei. Kizárásra kerül, aki 

bármilyen módon veszélyezteti a pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen 

Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a pályázat időtartama alatt, vagy az 

elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Pályázó 

törvényes képviselőjét. 

 

A Pályázó törvényes képviselője kijelenti, hogy a pályázatra történő jelentkezés során megadott 

adatok megfelelnek a valóságnak. 
 

 

2. A pályázat leírása 

 

A pályázat során a Pályázónak a kozonseg@alkotomuveszet.hu címre kell elküldeni a 

pályaműről készült jó minőségű fényképe/ke/t digitális formátumban (maximum 2 MB 

méretben), a jelentkezési lapot kitöltve, dátummal és aláírással ellátva, valamint az adatvédelmi 
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nyilatkozatot dátummal és a törvényes képviselő aláírásával ellátva, szkennelve vagy olvasható 

minőségben lefotózva. 
 

A pályamű bármilyen technikával készülhet: ceruza, filctoll, festék, zsírkréta, toll, kollázs, 

montázs stb. használatával. Az alkotás maximum A3-as oldal méretű lehet. 

 

A pályaműnek kifejezetten a pályázat tematikájához kell kapcsolódnia, a pályázati feltételeknek 

mindenben meg kell felelnie. 

 

A beküldött pályázatokat a MANK Nonprofit Kft. által felkért szakmai zsűri elbírálja, és az 

általuk kiválasztott legjobb alkotások virtuális kiállításon kerülnek bemutatásra a 

www.alkotomuveszet.hu oldalon, illetve a MANK Nonprofit Kft. közösségi média felületein. 
 

 

3. A pályázat időtartama 

 

Pályázatot benyújtani a pályázati felhívás megjelenésének első napjától legkésőbb 2020. június 

26-ig lehet. 
 

A pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem 

kerülnek elbírálásra. 

 

 

4. A pályázat részvételi feltételei 

 

A pályázat érvényességének feltétele a felhíváshoz csatolt jelentkezési lap hiánytalan kitöltése, 

dátummal és a Pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával ellátott példányának, valamint 

az adatvédelmi nyilatkozat dátummal és a törvényes képviselő aláírásával ellátott példányának 

beküldése a pályamű mellékleteként. A pályázat elválaszthatatlan részét képezi mindkét 

dokumentum, ezért ezek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 
 

A Pályázó törvényes képviselőjének a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő 

hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen 

hozzájárulás folyamatos megléte. 
 

Egy Pályázó csak egy pályázattal vehet részt a pályázaton. 

 

A pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt 

a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra. 
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5. Ajándékcsomag 

 

A zsűri által kiválasztott, kategóriánként első három helyezett a MANK Nonprofit Kft. által 

összeállított ajándékcsomagban (festőkészlet, színes ceruzakészlet, hátizsák, toll, mappa) 

részesül. 

 

 

6. A pályázatok elbírálása 

 

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követően maximum 30 napon belül történik. A 

döntésről a törvényes képviselők írásbeli értesítést kapnak az általuk megadott e-mail címre. A 

döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

A zsűri a Szervező által felkért szakemberekből áll. 

 

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, akinek törvényes képviselője 

a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt 

visszavonja. 

 

 

7. Az ajándékcsomagok átvétele 

 

Az ajándékcsomag átadásának lehetőségeiről, módjairól a MANK Nonprofit Kft. a Pályázót az 

általa megadott elérhetőségeken értesíti. Az ajándékcsomagok átadására kizárólag a 

Pályázóval, illetőleg törvényes képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor. 
 

Amennyiben az ajándékcsomag átvétele nem méltányolható okból meghiúsul, ezért a MANK 

Nonprofit Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli. 
 

 

8. Egyéb 

 

A MANK Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a kozonseg@alkotomuveszet.hu címen. 

 

 

Szentendre, 2020. május 29. 

 

 

MANK Nonprofit Kft. 
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