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Pályázati kiírás 

RAJZPÁLYÁZAT 

Az én zöld városom 

 

Az élet létfeltétele a megfelelő környezet, mely körül vesz minket. A Föld és az 

életterünk, melyek nélkül mi sem léteznénk. A környezet, melyet óvnunk és védenünk 

kellene, de sokszor erről teljesen elfelejtkezünk. Pazarolunk, szemetelünk, 

kizsigereljük az erőforrásokat. Pedig ezek az erőforrások végesek. 

A környezetünk védelme és a fenntartható fejlődés az egyik legfontosabb küldetésünk: 

„kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentenénk a jövendő generációk 

képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket” (Brundtland-bizottság, „Közös jövőnk”). 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is elhivatott a környezet védelme 

tekintetében, és erre szeretné ösztönözni a jelen és a jövő generációit is. 

Ezért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet a nyíregyházi 

általános és középiskolások számára „KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A MINDENNAPOKBAN” 

témában, „Az én zöld városom” címmel. 

 

A pályázat szervezője Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 

Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószám: 15731766-2-15, törzskönyvi azonosító szám: 

731762) továbbiakban a Szervező, lebonyolítója pedig a Forensys Kft. (székhelye: 4400 

Nyíregyháza, Toldi u. 60. V/46., adószám: 14661172-2-15, cégjegyzék szám: 15-09-073940) 

továbbiakban, mint Lebonyolító. A pályázaton résztvevők elfogadják a következő részvételi 

feltételeket és a későbbiekben is ehhez tartják magukat. 

  

A rajzpályázat témája: Környezettudatosság a mindennapokban 

Pályázat címe: Az én zöld városom 

 

A pályázók feladata, hogy a mindennapi környezettudatosság témájában elkészítsék 

pályaműveiket és azt a lent olvasható feltételeknek megfelelően és határidőn belül beküldjék.   

 
Pályázati korosztályok 

● általános iskola alsó tagozat  

● általános iskola felső tagozat  

● középiskola 
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Formai követelmények 

A pályázatra A/4-A/3-es méretű, tetszőleges technikával (pl. vízfesték, tempera, zsírkréta, 

filctoll, színes ceruza) elkészített műveket várunk. Minden induló egy alkotással nevezhet. 

  

Értékelés 

A beérkezett pályaműveket zsűri értékeli. 

Az elbírálás szempontjait az ötletesség, a minél egyedibb perspektíva és ábrázolásmód 

adják. 

A 3 korcsoportban 3-3 nyertest díjaz a zsűri. 

  

A beérkezett pályaművek az értékelést és a zsűrizést követően a Szervező hivatalos 

honlapjára, a www.nyiregyhaza.hu weboldalra is feltöltésre kerülnek.  

  

Nyeremények 

Korcsoportonként az 1-3. helyezett kerül díjazásra.  

Nyeremények:  

1. helyezett: 30.000 Ft értékű ajándékutalvány/ajándékcsomag + oklevél 

2. helyezett: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány/ajándékcsomag + oklevél 

3. helyezett: 10.000 Ft értékű ajándékutalvány/ajándékcsomag +oklevél 

  

Minden résztvevő elektronikus úton kiküldött emléklapban részesül. 

 

A pályázattal kapcsolatos legfontosabb időpontok 

 Pályázatok beérkezésének időpontja: 2019.05.01-

2019.05.31. (postára adás napja) 

 Eredmények közzététele: 2019.06.17.1 

 Díjátadó ünnepség: 2019.06.20.2 

  
  

                                                           
1
 Az időpont változtatás joga fenntartva. 

2
 Az időpont változtatás joga fenntartva. 

http://www.nyiregyhaza.hu/
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Nyeremények átadása 

A pályázat nyerteseit telefonon/emailen értesítjük. Az ünnepélyes díjátadásra 2019.06.20-án, 

a Városházán kerül sor. A beérkezett pályaművek a zsűrizést követően online formában 1 

hónapig megtekinthetőek a www.nyiregyhaza.hu oldalon.  

  

A pályázatok benyújtásának módja, feltétele: 

A pályázatokat lezárt borítékban, postai úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségekre: 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

  

 

 

 

 

A pályázaton kizárólag postai úton beküldött, eredeti pályaműveket fogadunk. A3-as méretű 

pályaművek 1x félbe hajthatóak. Az A4-es méretű műveket kérjük, ne hajtsák félbe! 

Fotózott, szkennelt, e-mailben küldött pályázattal nem lehet nevezni. 

  

A pályázat beazonosításához szükséges adatokat, a pályázat hátoldalára olvasható, 

nagy nyomtatott betűvel kell feltüntetni. Szükséges adatok: 

 tanuló neve 

 tanuló osztálya  

 iskola neve és címe  

 pályamű címe 

 kapcsolattartó neve és telefonszáma 

  

A pályaművek benyújtása kizárólag a megfelelően kitöltött és – 18 év alattiak esetében 

törvényes képviselő által - aláírt jelentkezési lap benyújtásával együtt érvényes. A 

jelentkezési lap a pályázati felhívás 1. számú mellékleteként elérhető. 18 éven aluli gyerekek 

esetében kötelező a pályamű benyújtásával együtt a kitöltött, aláírt Szülői/gondviselői 

nyilatkozat benyújtása is, mely a pályázati kiírás 2. mellékleteként érhető el. 

 

A borítékon szükséges feltüntetni: 

„Rajzverseny – Az én zöld városom” 

http://www.nyiregyhaza.hu/
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A hiányzó adatok esetén a leadott pályázat nem kerül elbírálásra. 

 

A rajzpályázat a TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása 

Nyíregyháza területén” című projekt keretében kerül megszervezésre és lebonyolításra. A 

projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.  

 

Adatvédelem 

  

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy személyes adataikat a Szervezőnek és a Kampány 

Lebonyolítójának adják meg. A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat, 

adatokat a Lebonyolító a Kampányban való részvétellel kapcsolatos kapcsolatfelvétel 

céljából használhatja. 

  

A résztvevő Jelöltek elfogadják, hogy a Lebonyolítónak jogában áll személyes adataikat 

(beleértve a beküldött rajzokat) kezelni és nyilvánosan felhasználni. A Lebonyolító, a 

személyes adatok kezelésekor mindenkor figyelemmel van és betartja a vonatkozó 

jogszabályokat. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az 

érintett hozzájárulása. A Résztvevő a Kampányban való részvételével kifejezetten 

hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az 

adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Lebonyolító és 

munkatársai, valamint a Szervező és munkatársai, akik a kampány lebonyolításában részt 

vesznek. Az adatkezelés időtartama: a Résztvevő által történő visszavonásig, amelyet a 

Lebonyolító felé írásban kell jeleznie. Az adatkezelés visszavonása egyben a Kampányban 

való részvételi jogosultságot is megszünteti. A Résztvevő kérelmezheti a Szervezőtől - 

tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, - 

személyes adatainak törlését. Jogorvoslat kérhető: a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).  

 

Jelölt hozzájárul, hogy Támogatáshoz jutása esetén személyes adatai közül nevének, 

korának és iskolájának, továbbá a nyerés tényének nyilvánossá tételéhez. A nyertes 

elfogadja, hogy személyéről és rajzáról Szervező által kommunikációs anyag (pl. sajtóanyag, 

interjú, megszólalás, videófelvétel) készüljön publikálás céljából. 

  

http://naih.hu/


  

 Pályázati kiírás – Az én zöld városom  Oldal 5 / 8 

 

A Lebonyolító nem vállal felelősséget a résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott 

adatokkal okozott következményekért. 

  

A Lebonyolító a kampányban résztvevők személyes adatait jelen Részvételi Szabályzatban 

foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. A Résztvevők az Info. tv (2011. CXII. 

tv) szerint kérhetik a Szervezőtől adataik törlését.  

   

Nyertesek értesítése, kapcsolatfelvétel 

A csalások és visszaélések elkerülése érdekében a Lebonyolító a nyertesekkel a kapcsolatot 

a pályázat során megadott e-mail címen és /vagy telefonszámon keresztül veszi fel. A hibás 

vagy valótlan címekből, illetve elérhetőségekből eredő eredménytelen értesítésért a 

Szervező nem vállal felelősséget. A nyertesek, a Lebonyolító általi kapcsolatfelvételt 

követően vehetik át a díjakat. A díjátadó ünnepség 2019. június 20-án kerül megtartásra. 

Akadályoztatás esetén a nyeremény a kapcsolatfelvételt követő 10 munkanapon belül 

vehető át személyesen a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (cím: 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) előzetes egyeztetést követően. Amennyiben a nyertes az 

értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, elesik a nyereménytől. A tartalék nyertes 

sorsolására ebben az esetben kerül sor. Amennyiben a tartalék nyertes az értesítésre 1 

munkanapon belül nem válaszol, elesik a nyereménytől. 

  

A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények 

átadása a fentiekben írt határidőkön belül megtörténjen. 
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Általános rendelkezések 

A Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt 

vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, 

hiányosságokért, hibás működésért, a Kampány során bekövetkezett késésekből eredő vagy 

ahhoz, illetve a Kampányhoz, a résztvevők által részvételhez kapcsolódó költségekért, 

károkért, veszteségekért. 

  

A Jelölt azáltal, hogy részt vesz a Kampányban, automatikusan elfogadja az ezen 

Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot 

arra, hogy e feltételeket vagy magát a Kampányt kiegészítse, vagy módosítsa, vagy indokolt 

esetben visszavonja. A Részvételi Szabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. 

  

A Kampány során felmerülő, jelen Részvételi Szabályzat által nem szabályozott helyzetek 

kezelési és megoldási módjáról a Szervező egyedileg hoz végleges döntést, amely ellen 

fellebbezésnek nincs helye.  

  

Ha a rajzversennyel kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, 

az info@forensys.hu email címen kérhető tájékoztatás.  
 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Jelentkezési lap 

2. sz. melléklet: Szülői/gondviselői nyilatkozat 

  

mailto:info@forensys.hu
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1. sz. melléklet 

Jelentkezési lap 

RAJZPÁLYÁZAT 

Az én zöld városom 
 

Kérjük a jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! Minden mező kitöltése 

KÖTELEZŐ! 

A pályázó neve: 
 

A pályázó születési dátuma: 
 

A pályázó iskolája: 
 

A pályázó osztálya: 
 

A szülő/gondviselő neve: 
 

A pályázó szüleinek/gondviselőjének 

postázási címe*: 

 

A pályázó szüleinek/gondviselőjének 

telefonszáma*: 

 

A pályázó szüleinek/gondviselőjének email 

címe*: 

 

 

A Jelentkezési lap kitöltésével elfogadom a Pályázati kiírásban közölt feltételeket, és 

hozzájárulok személyes adataim tárolásához. 

 

Kelt:         

………………………………………….. 
szülő, gondviselő aláírása* 

 
 
*18 év feletti pályázók esetén a Pályázó   saját adati, aláírása is megadható. 
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2. sz. melléklet 

Szülői/gondviselői nyilatkozat 

RAJZPÁLYÁZAT 

Az én zöld városom 
 

Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke részt vegyen a Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által meghirdetett rajzversenyen, kérjük, hogy töltse ki és írja alá ezt a 

nyilatkozatot. 

18 év alatti gyermek kizárólag kitöltött és aláírt szülői/gondviselői nyilatkozattal 

pályázathat a versenyre! 

Alulírott 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(szülő/gondviselő neve és állandó lakcíme), mint ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(a pályázó neve és állandó lakcíme, születési helye és ideje) törvényes képviselője 

engedélyezem, hogy gyermekem pályázzon a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata „Az én városom” elnevezésű rajzversenyére, valamint elolvastam és 

tudomásul vettem a pályázati kiírásban közölt feltételeket, melynek gyermekem megfelel. 

Elfogadom, hogy a gyermekem neve, életkora és iskolája feltüntetésre kerül az interneten. 

Elfogadom továbbá, hogy amennyiben díjazásban részesül, az ünnepélyes díjátadón fotó- és 

videófelvétel készül, melyek a honlapon, egyéb sajtóorgánumok felületein megjelenhetnek. 

 

Törvényes gondviselő neve: ……………………………………………………………….. 

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………….. 

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………. 

Email címe: ……………………………………………………………………………………. 

 

Kelt:  

………………………………………….. 
szülő, gondviselő aláírása 

 




