
Víz világnapjához kapcsolódó „A víz fontossága az életünkben” elnevezésű rajzpályázat 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. rajzpályázatot hirdet. 

A rajzpályázatban való részletekért ismerje meg a jelen részvételi és játékszabályzatot. 
 

I. Általános tudnivalók 

A nyereményjáték Szervezője a Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Cégjegyzékszám: 06 09 002805, Adószám: 11090081-2-06, a továbbiakban: 
“Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

A Szervező biztosítja a jelen Részvételi- és Játékszabályzat Szegedi Sport és Fürdők Kft. weboldalán 
(http://www.szegedsport.hu ) történő elérhetőségét „A víz fontossága az életünkben” elnevezésű rajzverseny 
pályázat (továbbiakban: Rajzpályázat) időtartama 2021. március 23. napja és 2021. április 18. napja alatt. 

A Rajzpályázat célja, hogy a víz fontosságát, a környezettudatosságot népszerűsítse. 

 
II. A Rajzpályázaton résztvevő személyek (továbbiakban: „Gyermek”) 

A Rajzpályázat 3 korcsoportban indul gyermekek részére az alábbiak szerint: 

Óvodás korcsoport: 3-6 éves korig 
Iskolás korcsoport 1: 1-3. osztályos korosztály 
Iskolás korcsoport 2: 4-5. osztályos korosztály 
 
A Gyermeket a törvényes képviselője nevezheti be a Rajzpályázatra. 

A Rajzpályázaton az a Gyermek vehet részt: 

• aki megfelel a fent megjelölt korosztályi besorolásnak, 

• akit a törvényes képviselője nevez a Rajzpályázatra, 

• a törvényes képviselő a Rajpályázaton való nevezéssel elfogadja a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot 
és külön hozzájárul a Gyermek és saját személyes adatainak a Rajzpályázat lebonyolításához szükséges 
kezeléséhez, 

• akinek a törvényes képviselője külön hozzájárul ahhoz, hogy a Gyermek által készített pályamunka és a 
gyermek neve, úgy, hogy a vezetéknevének első kezdőbetűje és a keresztneve, kora; a Szervező 
weboldalán és Facebook oldalán közzétételre kerüljenek, 

• a jelen részvételi és játékszabályzat III. pontjában rögzített előírásokat teljesíti. 
 

A Rajzpályázaton nem vehetnek részt: 

• a Szegedi Sport és Fürdők Kft. munkatársainak és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 
pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozóinak gyermekei, 

• aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban leírt feltételeknek, 

• aki sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesz részt a Rajzpályázaton. 
 

III. A Rajzpályázat menete 

Nevezés a Rajzpályázatra 

A Rajzpályázatra való nevezés önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A részvétel a 
jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.  

A Rajzpályázatra a Gyermek által készített bármilyen, a víz fontosságát szemléltető rajz, festmény, illusztráció 
beküldését várja a Szervező. 

A Rajzpályázatra nevezni a https://forms.gle/2iBhScaWk9YsPANh7 google form-os felületen található nevezési 
lap kitöltésével lehetséges 2021. március 23. és 2021. április 4. napja között.  

A nevezést követően a Rajzpályázaton való részvétel akként történik, hogy a törvényes képviselő a Gyermek által 
készített rajzot, festményt, egyéb illusztrációt (továbbiakban: „Pályamunka”) megküldi fénykép vagy szkennelt 
dokumentum formájában a Szervező a marketing@szegedsport.hu e-mail címére.  

A Pályamunka elkészítésekor a Gyermek bármilyen technikát szabadon használhat, például ceruzát, festéket, 
zsírkrétát, szenet, pasztellkrétát illetve ezek mellett vegyes technikát is alkalmazhat. 
 
Egy Gyermek több Pályamunkával is részt vehet a Rajzpályázaton.   
 
 

http://www.szegedsport.hu/
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Rajzpályázat időpontja és módja 

A Rajzpályázatra történő nevezés 2021. március 23. és 2021. április 4. napja között zajlik, mely időszak alatt várja 
a Szervező a Gyermekek Pályamunkáit. 

 A Rajzpályázati nevezést lezártát követően a Szervező munkatársaiból összeállt zsűri minden korosztályból 
kiválasztja – jegyzőkönyv felvétele mellett - az öt legjobban sikerült Pályamunkát, melyeket közönségszavazásra 
bocsát a Szervező a Facebook oldalára.  

A közönségszavazásra bocsátott Pályamunkák a Szervező Facebook oldalára és 
(https://www.facebook.com/sportesfurdokszeged) és weboldalára (www.szegedsport.hu) közzétételre 
kerülnek. 
 
Szavazásra a Szervező Facebook oldalán lesz lehetőség. A közönségszavazás során a kedvelések (Like) száma 
alakítja az eredményt. Mindhárom kategóriában a legtöbb kedveléssel rendelkező Pályamunka nyeri el az első 
helyezést, a következő legtöbb kedveléssel rendelkező Pályamunka a második helyezést és így tovább. 
 
A közösségszavazás időpontja 2021. április 12. napja és 2021. április 18. napja között zajlik. 
 
Mindhárom korcsoport első helyezettje, azaz a legtöbb kedvelést kapott Pályamunkát készítő Gyermek lesz a 
nyertes. 
 
A nyertes pályamunkák 2021. április 21. napján közzétételre kerülnek külön posztban a Szervező Facebook 
oldalán és a Szervező weboldalán. 

Korosztályonként az első helyezést elért Gyermek nyereménye: 5.000 Ft értékű „szegedsport” csomag. 

A helyezést elért Gyermek (továbbiakban: „Nyertes”) törvényes képviselője a közönségszavazás lezártát 
követően 2 napon belül értesítésre kerül a nevezés során megadott e-mail címre küldött üzenetben. A Nyertes 
törvényes képviselőjének az értesítéstől számított 14 naptári napon belül van lehetősége, hogy személyes 
üzenetben felvegye a kapcsolatot a Szervezővel. Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen 
határidőn belül tudja biztosítani, így ez a határidő jogvesztő határidőnek minősül. A Gyermek törvényes 
képviselője részéről fellépő késedelem a Szervező terhére nem róható fel. 

A gyermek törvényes képviselőjét kiértesítjük e-mailben, hogy a gyermeke nyert a rajzpályázaton. A Gyermek 
törvényes képviselőjének saját felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy nyert-e gyermeke. 

A közönségszavazás további helyezettjei a pótnyertesek. Korosztályonként a második legtöbb kedvelést kapott 
Pályamunka készítője a második pótnyertes, a következő legtöbb kedvelést kapott Pályamunka a második 
pótnyertes és így tovább. 

Amennyiben bármely Nyertes nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban leírt feltételeknek, valamint 
amennyiben a Nyertes törvényes képviselője a megkeresést követően a megadott határidőben nem vette fel a 
kapcsolatot a Szervezővel, úgy a Nyertes/Nyertesek helyére a pótnyertes/pótnyertesek kerülnek a helyezésük 
sorrendjében. Ezekben az esetekben, a Nyertes a későbbiekben sem támaszthat igényt a nyeremény átvételére. 

A Szervező bármilyen, a nyereményekkel kapcsolatos kérdést vagy kifogást a Nyertes törvényes képviselőjével 
történő első kapcsolatfelvételtől számított 14 napon belül tud fogadni a Nyertestől. 

A Szervező kijelenti, hogy a Rajpályázatot a Facebook semmilyen formában nem támogatja (pl. technikailag) vagy 
szponzorálja. 

A nyeremény másra nem ruházható át, az nem váltható át sem készpénzre, sem pedig egyéb tárgyra.  

A Szervező vállalja, hogy a Nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó 
személyi jövedelemadót az SZJA törvény 70.§ (6) bekezdés d) pontja alapján. 

A nyeremény átadása 

A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit a Nyertes törvényes 
képviselőjével. A Nyertes törvényes képviselőjének személyesen a Szervező székhelyén van lehetősége a 
nyeremény átvételére. A Nyertes törvényes képviselőjének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kérheti 
a Nyertes törvényes képviselőjét a személyazonosságának igazolását a személyi igazolványa bemutatásával. Az 
átadás-átvétel tényéről átvételi elismervény készül. 

IV. A Szervező jogai 

Szervező a Rajzpályázaton való részvétel lehetőségét a Részvételi- és Játékszabályzat megszegése esetén bármely 
Gyermektől megvonhatja. 

A Pályamunkák elkészítése és megküldése során tekintettel kell lenni a szerzői jogi valamint az adatvédelmi 
szabályokra is. 

https://www.facebook.com/sportesfurdokszeged
http://www.szegedsport.hu/


A Pályamunkák készítése és megküldése során a törvényes képviselő felelőssége, hogy kiemelt figyelmet 
fordítson a szerzői jogokra. 

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Rajzpályázaton való részvétel során, 
a Rajzpályázat esetleges szerzői jogi hibáiból, vagy egyéb hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő 
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket, akár a 
Rajzpályázat időtartama alatt is - különösen indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt nem elérhető a Rajzpályázat, 
a Rajzpályázat lezárása végső időpontjának módosítása, a közönségszavazás technikai okok miatt nem a 
megadott időpontban kerül sor stb.) - módosítsa vagy kiegészítse, amennyiben az ezekről szóló értesítést, 
tájékoztatást közzéteszi a weboldalán. 

V. Adatkezelés 

A Szervező kiemelten fontosnak tartja a Gyermek és törvényes képviselőik, mint adatkezeléssel érintettek 
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.  

A Szervező minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, különös tekintettel az Európai 
Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. 

Az adatkezelési tájékoztatókat, melyben a jelen Rajzpályázathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatónk található 
a következő linken érhető el: 
http://www.szegedsport.hu/images/upload/AdatvdelmitjkoztatAvzfontossgaazletnkbenrajzplyzat1.pdf 

Egyéb rendelkezések 

A Gyermek törvényes képviselője által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények átvétele 
során, továbbá a Rajzpályázat üzenet- és adatátviteli körülményeiből, az adott kiszolgáló technológiájából illetve, 
a Gyermek törvényes képviselője által igénybe vett technológiából, a számítógépes háttérből és internet-
szolgáltatásból adódóan keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, ilyen jellegű 
reklamációkat nem fogad el. 

Amennyiben a Rajzpályázattal kapcsolatosan kérdésed van, kérlek fordulj hozzánk az alábbi elérhetőségeken 
keresztül: 

• Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. 
• Elektronikus úton: marketing@szegedsport.hu 
• Telefonon: +3662/549 970 

 
 
Szeged, 2021. március 23. 

 
Szegedi Sport és Fürdők Kft. 
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