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„EGY ÉLHETŐ JŐVŐÉRT” 

című rajzpályázat kiírása 
 

A pályázat témája: „Egy élhető jövőért” 

A „Víz az élet” mozgalom keretében Mezőberény tanuló korú lakossága szemléletformáló 
előadáson vesz részt, melynek célja, hogy tudatosodjon a diákokban a klímaváltozás, és 
azzal összefüggésben csapadékvíz gazdálkodás fontossága.  

A mozgalom keretében kerül kiírásra az „Egy élhető jövőért” című rajzpályázat, melynek 
során a pályázók műveiken keresztül fejezhetik ki gondolataikat a klímaváltozással, illetve 
az ezzel összefüggő csapadékvíz gazdálkodással kapcsolatosan.  

Milyen alkotásokat várunk? 

Készülhet bármilyen színes, vagy egyszínű technikával, de csak kézzel és legfeljebb A3-
as méretben.  

Ki pályázhat? 

- Mezőberény oktatási intézményeiben tanuló diákok, tehát a 

− Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium és a 

− Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium 

 tanulói. 
- A pályázaton korcsoportonként külön kategóriában indulhatnak és kerülnek 

elbírálásra a pályázók:  
− 1-2. évfolyam 
− 3-4. évfolyam 
− 5-6. évfolyam 
− 7-8. évfolyam 
− 9-13. évfolyam 

- Más pályázatra már benyújtott alkotással nem lehet pályázni. 

 
A Pályázat időtartama, beküldési feltételek 

- A pályázat 2020. november 23-tól 2020. december 11. 12:00 óráig tart, a részvétel 
ingyenes. 

- Pályázónként legfeljebb 2 db, legfeljebb A/3 méretű rajz küldhető be. 
- A pályaművek beérkezésének végső határideje: 2020. december 11. (péntek) 12 óra 
- A pályázati anyagokat a szaktanárokon keresztül kérjük eljuttatni Mezőberény Város 

Önkormányzatához: 
• Hagyományos oktatási forma esetén: 

Hajtogatás nélkül, zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzata 
címére: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
A borítékon szerepeljen az „Egy élhető jövőért rajzpályázat” megnevezés 
is. 
A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, iskolája nevét, 
osztályát. 
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• Digitális oktatási forma esetén:  

Szkennelve vagy jó minőségű fotó formájában Mezőberény Város 
Önkormányzata e-mail címére: info@mezobereny.hu 
Az e-mail szövegében és a fájl nevében kérjük feltüntetni a pályázó nevét, 
iskolája nevét, osztályát (a fájl elnevezésére példa: „Minta_Anna_MAI_3_b” 
vagy „Minta_Balazs_PSG_13_c”) 

18 év alatti pályázó esetén szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szemléletformáló 
akcióban történő részvételhez kiadott Hozzájáruló nyilatkozat tartalmaz (kitöltése a 
szaktanárokon keresztül történik, illetve letölthető a www.mezobereny.hu oldalról).  

A pályamű benyújtása az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadását jelenti! 

Eredményhirdetés:  

2020. januárjában, Mezőberény Város honlapján (www.mezobereny.hu) és facebook 
oldalán. 

 
Elbírálás és díjazás 

A pályázatokat a szervezők által felkért külső szakértők bírálják el azok kidolgozottsága, 
a témához való kapcsolódás és az ötletesség alapján. 
Korcsoportonként az első három helyezett kerül díjazásra, a nyertesek a fenntarthatósággal 
kapcsolatos ajándékcsomagban részesülnek. 

 

A nyeremények eljuttatása a nyertesekhez az oktatási intézményükön keresztül történik.  
 
A pályázattal kapcsolatos kérdés esetén érdeklődni lehet 70/400-2442 telefonszámon, 
illetve a valentinyi.agnes@mezobereny.hu e-mail címen, a tárgyban szerepeljen: „Egy 
élhető jövőért” rajzpályázat. 

 
A rajzpályázat a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 azonosító számú, „Mezőberény Város 
csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése” című projekt keretében valósul meg, a 
Széchenyi 2020 részeként, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
finanszírozásával. 

 
 
 

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT 
 
A Pályázók köre: 

 
A pályázaton azok az általános és középiskolás (1-13. évfolyam) tanulók indulhatnak, akik 
mezőberényi székhelyű oktatási intézményben tanulnak. 

 
A Pályázó a Pályázaton való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 
részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Pályázó a pályázati 
feltételeket vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Pályázaton nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból 
automatikusan kizárásra kerül. 

Továbbá a Pályázó hozzájárul, hogy a Szervező saját weboldalain, a pályázattal 
kapcsolatos egyéb elektronikus/nyomtatott publikációkban, az elkészült művekből készült 
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kiállításon képeit a készítő nevét feltüntetve térítésmentesen használja. A kiállítás 
megfelelő propagálása céljából a Szervező a rajzokat szabadon, szerzői jog 
érvényesítése nélkül felhasználhatja (sajtó, TV). 

Nyertesek kiválasztása: 

A Pályázat lezárásának határidejét követően a beküldött pályázatokat egy többtagú 
Bizottság bírálja el. A Bizottság meghívott külsős szakértőkből áll. A Bizottság tagjai az 
életkorok alapján meghatározott kategóriánként (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-13. évfolyam) 3-3 
alkotást választanak ki.  

 
Díjak, Nyertesek: 

- A Szervező a nyeremény tartalmát képező ajándékok tekintetében szavatosságot 
nem vállal, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

- A nyeremények készpénzre nem válthatók és átvételét megelőzően nem ruházhatók 
át másra. 

- A pályázaton adott esetben (pl.: Pályázó általi visszaélés) újabb nyertes 
megállapítására kerül sor.  

A nyertesek értesítése: 
- A nyertesek az oktatási intézményükön keresztül kapnak értesítést. 
- A nyertesek neve Mezőberény Város Önkormányzata internetes felületein 

(www.mezobereny.hu, illetve Mezőberény Város Önkormányzata Facebook oldalán) 
kerül közzétételre. 

A nyeremények kézbesítése: 

- A nyereményeket a szervező eljuttatja a nyertesek oktatási intézményeihez. Online oktatási 
forma esetén a nyeremény kézbesítése az oktatási intézménnyel egyeztetett formában 
történik. 

- Amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel nyereményének átvétele 
érdekében, és a nyeremény átvétele a Pályázó hibájából meghiúsul, a Szervező a 
díjazásban még nem részesült pályázók közül a bírálati szempontok alapján másik 
nyertest választ ki. 

 
A nyertest érintően a nyereményhez személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési 
kötelezettség nem kapcsolódik. 

 
A Szervező elérhetőségei:  
Mezőberény Város Önkormányzata 
5650 Mezőberény Kossuth tér 1. 
info@mezobereny.hu 
 
A rajzpályázat a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 azonosító számú, „Mezőberény Város 
csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése” című projekt keretében valósul meg, a 
Széchenyi 2020 részeként, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
finanszírozásával. 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14.§ (a) pontja alapján, a személyes 
adatoknak Mezőberény Város Önkormányzata által történő adatkezeléséről 

 
Mezőberény Város Önkormányzata, mint a személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: 
Szervező, Adatkezelő) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja az érintetteket a cím szerinti adatkezelési 
gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és 
az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről. 

 
A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16.§ (1), valamint (2) bekezdésein alapul, 
amelyek szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen 
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki 
kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

 
Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog 
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden 
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan 
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
kezelhető. 

 
Az adatkezelési tájékoztatót a jelentkezést megelőzően el kell olvasni. A pályázat beküldésével a 
Pályázó automatikusan elfogadja a  Pályázati szabályzatot. 18 év alatti Pályázó esetében a 
törvényes képviselő a szemléletformáló akcióhoz tartozó Hozzájáruló nyilatkozatban járul hozzá a 
pályázatban való részvételhez. 

 
A Pályázó személyes adatai egyéb célokra (így például közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb 
marketing tevékenységre) nem kerülnek felhasználásra! 

 
Jelen Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó a pályázat 
beküldésével, valamint az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulás fentieknek megfelelő 
megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó személyes adatai a Szervező (és egyben 
Adatkezelő) adatbázisába kerüljenek, azokat a Pályázattal összefüggésben, a Pályázat 
lebonyolításának időtartama alatt feldolgozza és kezelje az adatkezelési tájékoztatónak 
megfelelően. Pályázó fentiekkel együtt hozzájárul ahhoz is, hogy beküldött   pályázati anyagait és 
ahhoz kapcsolódóan a nevét és osztályát, oktatási intézményét a Pályázat lezárultát követően is 
megőrizze a Szervező (és Adatkezelő) a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 azonosító számú projekt 
iratmegőrzési előírásainak megfelelően. 
. 
A Pályázó adatai kezelését, illetve feldolgozását a Szervező végzi. A Pályázók adatainak 
elektronikus tárolása Mezőberény Város Önkormányzata pályázatban érintett munkatársainak 
számítógépén történik. Továbbá az Adatkezelő egyes pályázati anyagokat és a hozzájuk 
kapcsolódó pályázók neveit, osztályát, oktatási intézményének nevét nyilvánosságra hozhatja 
Mezőberény Város Önkormányzatának weboldalán (www.mezobereny.hu) illetve Facebook 
oldalán. 
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A pályázaton való részvétellel a Pályázó a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan 
felhasználási jogait Mezőberény Város Önkormányzata részére átruházza, amely magában foglalja 
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik 
személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű 
többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű 
kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való 
másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés 
jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó a pályamű beküldésével 
hozzájárul ahhoz, hogy alkotása a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 azonosító számú, „Mezőberény 
Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése” című projekt nyilvános felületein szerepeljen, 
vagy felhasználásra kerülhessen. A művek felhasználási jogának átengedése térítésmentesen 
történik. 

 
A Szervező – az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint – biztosítja a Pályázó részére a 
személyes adataival kapcsolatos jogai gyakorlását, így egyebek mellett bármikor lehetőséget biztosít 
a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, 
helyesbítését vagy korlátozását, illetve tiltakozzon a saját, illetve az általa képviselt személy 
személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Pályázó él a fenti jogaival, a Szervező a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül meg kell, 
adja számára a megtett intézkedésekről a tájékoztatást. 

 
Adatkezelő azonosító adatai: 

 

Mezőberény Város Önkormányzata (székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., PIR 
törzsszáma: 725394, adószám: 15725390-2-04, KSH száma: 15725390-8411-321-04) 

 
Releváns kapcsolattartási 
adatok Telefonszám: 70/400-
2442 
E-mail cím: valentinyi.agnes@mezobereny.hu 

 
Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti 
a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
lehet 
élni: 

 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/C. Honlap: http://www.naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Telefax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. 
Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az 
erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi. 


