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Részvételi feltételek és pályázatszabályzat 

az „Óriási lehetőség, óriási kivetítőkön!” című RAJZ- ÉS 

FESTMÉNYPÁLYÁZAThoz 

 
A Győr+ Média Zrt. és a Széchenyi Open Art Night (továbbiakban: „Szervezők”) által 

szervezett és lebonyolított pályázatra (a továbbiakban „Pályázat”) az alábbi szabályok 

vonatkoznak: 

 

 

1. A Pályázatban részt vevő személyek 

A pályázatban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, magyar 

állampolgár, természetes személy (a továbbiakban: „Pályázó”), kivéve a Győr+ Média Zrt. és 

a Széchenyi Open Art Night vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli 

hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont).  

Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a pályázatban való 

részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, 

valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes 

képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.  

 

2. A Pályázat leírása, illetve menete 

 

A Szervezők a gyorplusz.hu weboldalon, a Győr+ Hetilapban és a Győr+ Rádióban 

pályázatfelhívást tesznek közzé. A Pályázó feladata: a palyazat@gyorplusz.hu e-mail-címre 

elküldeni az alkotásáról készített fotót, az alábbi paraméterekkel: 

- „Karácsony Győrben 2021-ben„vagy „Karácsony Győrben 750 év múlva” témából 

választva kell bármilyen technikával (szabadkézzel készült, digitális) egy álló 

formátumú rajzot vagy festményt készíteni. A két téma közül bármelyiket lehet 

választani. 

- minimum 1 megabyte, maximum 3 megabyte méretű, jpg kiterjesztésű, álló 

formátumú fotót a rajzról/festményről készíteni és beküldeni. 

- a pályázat során a nevet, az életkort és a korosztályos kategóriát minden alkotás 

mellett kérjük feltüntetni.  

- korosztályos kategóriák: 

1. Óvodások 

2. Iskola – alsó tagozatosok 

3. Iskola – felső tagozatosok 

4. Középiskolások 

5. Felnőttek 

 

A Pályázónak az alkotásáról készített fotót 2021. november 21-én 24 óráig kell megküldeni a 

palyazat@gyorplusz.hu e-mail-címre.  

  

Ezt követően egy előválogatás után kerülnek közönségszavazásra a legkreatívabb alkotások, 

kategóriánként 10-10. A kategóriánként legtöbb szavazatot kapott pályaművek alkotóit 

ünnepélyes díjátadásra invitáljuk december 8-ra, a győri városházára. A nyertesek alkotásairól 

készült fotókat a Széchenyi Open Art Night záró tematikájának keretein belül, december 8-tól 
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egy hónapon keresztül, minden este három helyszínen – a Széchenyi István Menedzsment 

Campus, a Bécsi kapu tér és a vízügyi palota homlokzatain – lehet majd megtekinteni. 

Kihirdetünk egy abszolút győztest is, aki az összes korosztályos kategóriát figyelembe véve a 

legtöbb szavazatot kapta. 

 

A beérkezett fotókra a Győr+ Média Facebook-oldalán lehet szavazni a „Tetszik” gomb 

megnyomásával (lájkolás). A szavazás 2021. november 24-én 10 órától 2021. december 3-án 

12 óráig tart.  

 

A Győr+ Média 2021. december 3-án 13 órakor a gyorplusz.hu weboldalon és a Győr+ Média 

Facebook-oldalán közzéteszi az 5 korosztályos kategória győztesét és az abszolút győztest.   

 

A Pályázatban minden Pályázó kizárólag 1 alkalommal vehet részt. A Pályázatból kizárásra 

kerül az a Pályázó, aki egynél több fotót küld be.  

 

 

4. Nyeremény 

 

A korosztályos kategóriák győztesei értékes ajándékcsomagot nyernek, az abszolút győztes 

egy Xbox-ot. 

A nyertes Pályázó kizárólag az általa megnyert nyeremény átvételére jogosult, a nyeremény 

módosítására nincs lehetőség. 

 

A nyeremény személyesen a győri városházán, vagy a nyertes teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazása útján eljáró meghatalmazottja által vehető át a Győr+ 

Média székházában, a nyertesekkel előre egyeztetett időpontban. 

 

A Nyeremény sem készpénzre, sem pedig egyéb Nyereményre vagy kedvezményre át nem 

váltható és a nyerési jogosultság a Nyertes által másra át nem ruházható. 

 

 

5. A pályázatból történő kizárás kritériumai 

 

A Szervezők által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az 

alább meghatározott feltétek bármelyike: 

- bármilyen fórumon (offline vagy online) a Szervezők jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy 

bármely más Pályázó emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, 

- sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban. 

 

A Pályázó a Pályázatba történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és 

elfogadta a jelen szabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek 

tekinti. 

Amennyiben a Pályázó a szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg, a 

Pályázatból a Szervezők kizárhatják és esetleges nyertesség esetén nem kötelesek a 

Nyereményt számára átadni. A Szervezők ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel 

kapcsolatos kárának megtérítését követelhetik a pályázótól. 

 

 

6. Adatkezelés, adatvédelem 
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A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőknek, azaz a Győr+ Média Zrt.-nek 

és a Széchenyi Open Art Night-nak adják meg. A Pályázók által rendelkezésre bocsátott 

információkat kizárólag a Nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt kerülnek 

felhasználásra. A Győr+ Média adatkezelési tájékoztatója itt olvasható: 
https://www.gyorplusz.hu/gdpr. 

 

A pályázatban való részvétellel a Pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben nyer 

– neve, és pályaművéről készült fotó megjelenjen minden további ellenszolgáltatás és 

engedélyezés nélkül a Győr+ Média Zrt. és az Széchenyi Open Art Night valamennyi 

kommunikációs csatornáján, Facebook-oldalain és december 8-tól egy hónapig a Széchenyi 

Open Art Night záró tematikájának keretén belül három óriáskivetítőn.  

 

7. Felelősség kizárása 

A Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak olyan közvetlen és közvetett károkért, 

amelyek a pályázatban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából 

erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőknek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság 

következményei. A Szervezők nem vonhatók felelősségre technikai zavarokért, például 

elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervezők kizárólag súlyos 

gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges kötelezettségei megszegésének 

következtében előállott károkért felel. 

Szervezők nem vonhatók felelősségre a Pályázó által valótlan adatok megadásával 

összefüggésbe hozható, valamint a Pályázó magatartása, a Pályázó által a regisztráció során 

elfogadott szabályzatok megszegésével összefüggő események miatt. 

 

 

8. Egyéb 

 

A Pályázatban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Pályázó a 

szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervezők 

döntését fogadják el irányadónak. A Szervezők fenntartják a jogot jelen szabályzat 

módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan. 

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a pályázatot bejelentés nélkül megváltoztassák, vagy 

visszavonják vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan 

esemény) bekövetkezésekor.  

A Szervezők a pályázat lezárulta után 15 napon túl semmilyen, a pályázattal kapcsolatos 

reklamációt nem fogadnak el.  

Bármilyen, a jelen pályázat kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervezők döntése irányadó. 

Ez a rendelkezés nem korlátozza a pályázónak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 

fennálló igényérvényesítési jogát. 

 

 

 

 

Győr, 2021. november 11. 

https://www.gyorplusz.hu/gdpr

