„„Hermelin télen-nyáron””
című rajzpályázat
2021. Év Emlőse a hermelin alkalmából a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
(székhelye: 1223 Budapest, Park utca 2., cégjegyzékszáma: 01-09-921027, adószáma:
10897988-2-43, továbbiakban: Szervező) rajzpályázatot hirdet, amelynek témája a
hermelin téli és nyári színváltozatának egyidejű bemutatása, rajz formájában.
Jelentkezés módja és a rajzok beküldése:
A pályaműveket jó minőségben (600 dpi, A4 vagy A3 méret, JPG, PDF vagy TIF formátum),
kizárólag elektronikus úton a www.hermanottointezet.hu/hermelin-telen-nyaron
felületen kell beküldeni (kérjük, őrizd meg az eredeti alkotást is!)
• A pályamű mellett a fenti elektronikus felületen kérjük a szülő részéről kitöltött és aláírt,
a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulási nyilatkozatot is feltölteni. A
dokumentum a pályázati felületről tölthető le, a pályázó gyermek életkorának megfelelő
sablont szükséges kiválasztani és kitölteni.
• A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a pályázó vagy törvényes képviselője a
pályázati felületen található adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadta.
Kik vehetnek részt a Pályázatban?
· A Pályázaton részt vehet:
- minden általános iskola alsó tagozatán tanuló gyerek, aki Magyarországon
tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Pályázó), amennyiben
részvételének lehetőségét a jelen szabályzat nem zárja ki és a pályázatból, és
- a Pályázat beküldésével a pályázó és/vagy törvényes képviselője elismeri, hogy teljes
körűen megismerte, és feltétel nélkül elfogadja a jelen szabályzatot és
- hozzájárul az adatai (név és e-mail cím, életkor, lakóhely és a személyez köthető rajz
és annak címe) adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.
A pályázaton nem vehetnek részt a Szervező, dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
Amennyiben a pályázó a jelen szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja
el, a pályázaton nem jogosult részt venni, illetve a pályázatból automatikusan kizárásra kerül.
A pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati szabályzat szerint
történik. Amennyiben a Pályázati szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A pályázat időtartama: 2021. június 10. – november 30. 24:00.

Beküldési határidő: 2021. október 11. éjfél.
Pályázat menete, nevezési feltételek:
✓ Egy pályázó legfeljebb egy darab, saját maga által készített rajzzal nevezhet,
amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik.
✓ A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.
✓ Más pályázatokra beküldött rajzokkal nevezni nem lehet.
A beküldött rajzok technikai követelményei:
✓ A rajzot jó minőségben (600 dpi, A4 vagy A3 méret, JPG, PDF vagy TIF formátum)
szkennelve, kizárólag elektronikus úton a www.hermanottointezet.hu/hermelintelen-nyaron felületen kell beküldeni (kérjük, őrizd meg az eredeti alkotást is!)
✓ A szervező k fenntartják a jogot, hogy a pályázat témájától jelentő sen eltérő , illetve
obszcén rajzokat külön értesítés nélkül kizárja a pályázatból. A pályázatban való
részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes,
illetve a levelező̋ rendszer lassúságáért, leállásáért a szervezők nem vállalnak
felelősséget.
Pályázatok elbírálása:
A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, emellett közösségi oldalunkon szavazással
közönségdíjast is választunk. A hivatalos eredményhirdetést a november végi Hermelin
Gálán tartjuk, aminek keretében a legjobb rajzokat is bemutatjuk. A Gála időpontjáról és
részleteiről a pályázókat e-mailben értesítjük.
Nyeremények:
A legjobb rajzok készítői természetvédelemmel kapcsolatos ajándéktárgyakban és
élményajándékokban részesülnek, amiket a pályázóknak a Hermelin Gálán adunk át vagy
postán küldünk el.
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.
Szerzői jogi és adatvédelem:
A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy rajza a nevének
feltüntetésével ellenszolgáltatás nélkül kerüljön bemutatásra a 2021. november végén
tartott Hermelin Gálán, a szervező̋ honlapjain, közösségi oldalain, valamint a pályázattal
kapcsolatos kiadványokban is megjelenjen.
A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a
jelen részvételi feltételeket, a beküldött rajz a pályázó szellemi terméke, ezért korlátozás
nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a rajz felett harmadik
személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik. A pályázó a pályázaton való részvételével
tudomásul veszi, hogy a rajz bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerző i
jogsértésért minden felelő sség a pályázót, ill. törvényes képviselőjét terheli, beleértve a
jogsértéssel bekövetkező anyagi felelő sséget is.
A pályázó, ill. törvényes képviselője a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy
személyes adatait a szervező k a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi

rendelkezéseknek megfelelő en kezeljék, azt díjmentesen és jogszerű en felhasználják, és a
lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból
átadják. A pályázó, ill. törvényes képviselője a pályázaton való részvétellel hozzájárulását
adja, hogy a nyertes nevét, életkorát, lakóhelye városának nevét, alkotása címét és a
nyertesség tényét az ajándék megjelölése mellett a szervező internetes honlapjain és
közösségi oldalain nyilvánosságra hozzák.
A pályázat lezárásáig a pályázó bármikor visszavonhatja rajzát, a lenti email-címre küldött
levéllel. Ebben az esetben a rajzpályázaton való részvétel nem lehetséges.
A pályázat szervező i fenntartják a jogot, hogy elő zetes bejelentés nélkül módosítsák a
pályázat feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét.
További információk a pályázatról: rajzpalyazat@hoi.hu
Szervező: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

