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Siófok Város Önkormányzata által szervezett rajzpályázat 

szabályzat 

 

1. A rajzpályázat szervezője 

Jelen szabályzat szerinti rajzpályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője Siófok Város 

Önkormányzata (székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1., adószám: 15731481-2-14, tel: 84/504-171; 

e-mail: sajto@siofok.hu) /a továbbiakban: Szervező/.  

2. A rajzpályázatban résztvevő személyek 

A Pályázatban részt vehet minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, általános 

iskolai 1-4. valamint 5-8. osztályos tanulók (a továbbiakban: Pályázó), a Szabályzat 4. 

pontjában foglaltak szerint. 

A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező köztisztviselői, a Pályázat lebonyolításában 

közvetlenül részt vevő személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerinti hozzátartozói. 

3. A rajzpályázat időtartama 

A pályázat kezdő időpontja: 2021. év október hó 4. nap 11 óra 

A pályázat zárónapja: 2021. év október hó 13 nap 18 óra 

A zsűrizés időpontja: 2021. év október hó 14 nap 15 óra 

4. A rajzpályázat menete: 

A pályázatra a kezdő időponttól a zárónapig adhatják le személyesen vagy küldhetik be postai 

úton a siófoki BRTK Könyvtár gyermekrészlegére (8600 Siófok, Fő tér 2/A) a pályázók az 

általuk készített rajzot, amelyből október 14-én egy három tagból álló zsűri által kerül 

kiválasztásra a két kategória három-három díjazottja. A zsűrizés nem nyilvános. 

Egy pályázó maximum 2 db rajzzal indulhat a rajzpályázaton. 

A pályázatok két kategóriában kerülnek zsűrizésre: 

I. általános iskola 1-2-3-4. osztályos tanulók 

II. általános iskola 5-6-7-8. osztályos tanulók 

A pályázaton kategóriánként 3 helyezett kerül kiválasztásra, tehát összesen 6 pályázó, akik 1-1 

siófoki ajándékcsomagot kapnak díjazásul. 

A kategóriák helyezettjein kívül a rajzpályázaton induló összes pályázó 1-1 db siófoki 

ajándékot kap. 

A rajzpályázat eredményhirdetésére valamint a nyeremények átadására 2021. október 16-án, 

szombaton 14:50-kor kerül sor a siófoki Fő téren, a Halfesztivál rendezvény színpadán.  

A Szervező a zsűrizést követően a nyertessel a megadott telefonszámon vagy e-mail címen 

veszi fel a kapcsolatot és tisztázza a nyeremény átvételének módját. A nyertes a nyereményét 

vagy személyesen veheti át a siófoki Halfesztiválon, október 16-án az eredményhirdetés során, 
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vagy 2021. október 29-ig személyesen átveheti a siófoki Tourinform irodában nyitvatartási 

időben. Amennyiben a nyertes az értesítő e-mail Szervező általi megküldését követő 5 

munkanapon belül nem jelentkezik, úgy elveszíti a jogosultságát a nyereményre.  

A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen 

állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a 

Pályázatra történő jelentkezés során vagy azt követően a Szervezőnek nem áll módjában 

ellenőriznie. 

 

5. A nyeremények 

1-3. helyezett: 6 db ajándékcsomag, siófoki ajándékokkal. 

Minden pályázó: 1 db siófoki ajándék. 

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek 

A Szervező vállalja a nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és 

a nyertes Pályázó értesítésének, valamint a nyeremények postai kézbesítésének költségét. A 

nyeremények személyes átvételével kapcsolatos költségek (pl. az átvétel helyszínére történő 

utazás költsége) a Pályázót terhelik.  

7. Kizárás 

7.1 Ha olyan Pályázó játszik vagy nyer, akik a Pályázat szabályait megszegi, vagy jelen 

szabályzatot, illetve annak bármely rendelkezését nem fogadja el a Pályázatból automatikusan 

kizárásra kerül, és tőle az esetlegesen átadott nyeremény visszakövetelhető. 

7.2. A Pályázatból kizárásra kerülnek továbbá azon Pályázók, akik etikátlan magatartást 

tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a 

tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik.  

8. Adatvédelem 

8.1. A Szervező – a Pályázók hozzájárulása alapján - a Pályázat lebonyolítása, a nyeremények 

átadása céljából a Pályázók alábbi személyes adatait kezeli: név, telefonszám, e-mail cím, 

esetlegesen postacím. 

Amennyiben a pályázó, illetve a törvényes képviselője ehhez hozzájárul a pályázó neve, 

fényképe, rajza közzétételre kerül az adatkezelő honlapján, havi lapjában, illetve közösségi 

platformjain.  

8.2. A Szervező a személyes adatokat a pályázat benyújtásától a nyeremény átadásának 

időpontjáig illetve az érintett hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ez követően törli. 

8.3. Amennyiben a Pályázó a nyeremény kézbesítését postai úton kéri, úgy a neve és a címe 

továbbításra kerül a Magyar Posta Zrt. felé. 

8.4. A Szervező a Pályázattal kapcsolatos adatkezelésről Adatkezelési tájékoztatót készít, 

melyet közzétesz a honlapján is /www.siofok.hu/.  

9. Egyéb rendelkezések 

http://www.siofok.hu/
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9.1. A Szervező kijelenti, hogy a Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 

1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

9.2. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt 

kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár 

minden kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a Pályázat esetleges hibáiból, hibás 

működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. 

9.3. A Szervező döntése minden Pályázatban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, 

felülvizsgálatot nem biztosít. 

9.4. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen pályázatszabályzat módosítására, 

amennyiben szükségesnek ítéli meg. Az esetleges módosításokról a Pályázók a www.siofok.hu 

weboldalon értesülhetnek.  

Siófok, 2021. október 4. 

 

Siófok Város Önkormányzata 

Szervező 
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