PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Rajzversenyt
hirdetünk a soproni óvodás, általános- és középiskolás korosztály számára, melynek
témája:

„Mit tehetünk Földünkért a nyári szünidő alatt?”
A felhívásra olyan alkotásokat várunk, amelyek bemutatják, hogyan óvhatjuk meg
környezetünket, a nyári szünet, a vakáció alatt is, mivel járulhatunk hozzá ahhoz, hogy
Földünk még nagyon sokáig élhető maradjon.
Pályázati kategóriák:
A rajzversenyre a soproni óvodások, valamint általános- és középiskolás tanulók
nevezhetnek egyéni kategóriában.
Pályázati kategóriák:
- óvoda
- általános iskola alsó tagozat
- általános iskola felső tagozat
- középiskola
Díjazás:
A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, melynek döntése ellen fellebbezésnek
helye nincs. A zsűrizés szempontjai között szerepel a pályaművek megfelelősége a pályázati
kiírásban foglaltaknak, a formai követelmények hibátlan teljesítése,
valamint a megvalósítás ötletessége, egyedisége, kreativitása is.
Minden kategóriában egy-egy pályázó kerül díjazásra.

Nevezési feltételek:
A versenyen való részvétel ingyenes.
A rajzversenyre A/4-es vagy A/3-as méretű, bármilyen kézi technikával (pl. vízfesték,
tempera, olajfesték, filctoll, színesceruza, zsírkréta stb.) készült alkotások nevezhetők. A
részben vagy egészben digitális technikával készült pályaművek nem vehetnek részt a
versenyben.
Egy nevező egy alkotással pályázhat egyéni szinten.
A versenyre nevező teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett
feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját. A versenyre nevező a pályamű
beküldésével hozzájárul, hogy a verseny során megadott információkat, illusztrációkat, a
nevező nevét és életkorát a versennyel összefüggésben a verseny kiírója nyilvánosan
felhasználja.
A nevezés menete:
1. A gyermekek elkészítik alkotásukat, beszkennelik vagy jó minőségben lefotózzák. A
file neve az alábbi legyen: RAJZPÁLYÁZAT_óvoda/általános alsó vagy
felső/közép_VezetéknévKeresztnév,
például
RAJZPÁLYÁZAT_általános
alsó_MintaTibor
2. A szülők, gondviselők kitöltik és aláírják a mellékelt Adatkezelési tájékoztatót,
mely a klimavedelem.sopron.hu oldalról is letölthető. Az aláírt adatkezelési
tájékoztatót szintén be kell szkennelni, vagy lefotózni, enélkül a nevezés nem lesz
érvényes!
3. Az elkészült pályaműveket, valamint a kitöltött és aláírt Adatkezelési tájékoztatókat a
nevező, vagy gondviselője elküldi a klimaverseny@sopron-ph.hu e-mail címre.
A pályaművek beküldésének határideje: 2022. szeptember 30.
Eredményhirdetés hely és időpontja:
2022. október 13. 16 óra
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

Felelősség kizárása:
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásból eredően Sopron Megyei Jogú
Város Önkormányzatát felelősség nem terheli. A nevezők a pályaművek beküldésével
valamennyi részvételi feltételt elfogadnak.
Adatvédelem:
A rajzversenyhez kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.
A nevezők a versenyben való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a versenyek kiírója, Sopron
Megyei Jogú Város Önkormányzata a résztvevők adatait (név, osztály/csoport,
iskola/óvoda) díjmentesen nyilvántartásba vegye és kizárólag jelen versenyek lebonyolítása
és dokumentálása céljából kezelje.
A versenyek kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő
részéről a versenyek szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztal, a nevezőt azonnali hatállyal kizárja a versenyből.
Jelen szabályzat bárminemű megsértése a versenyből való kizárás következményét és
esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A kiíró döntése a kizárás kérdésében
végleges és nem vitatható.
A kiíró fenntartja magának a jogot a jelen felhívás módosítására, illetve kiegészítésére.
Kapcsolat:
A versenyekkel kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdéseket a klimaverseny@sopron-ph.hu
e-mail címen lehet feltenni.

