
„Tegyünk a jövőnkért! – Klímastratégia kidolgozása és szemléletformáló klímakampány 
Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás településein” című és KEHOP-1.2.1-
18-2018-00227 kódszámú projektjének keretében megvalósuló  

 

Rajz-Fotó és Ötletpályázat részvételi szabályzata 

 

1. A Pályázat szervezője:  

A Kapos-menti Terület- és vidékfejlesztési Társulás (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18., 
postacíme: 7341 Csikóstőttős, Szabadság u. 1., Adószám: 15830841-2-17, képviseli Pintér 
Szilárd elnök), mint Szervező (a továbbiakban: „Szervező” „Adatkezelő”)  a  „Tegyünk a 
jövőnkért! – Klímastratégia kidolgozása és szemléletformáló klímakampány Kapos-
menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás településein” című és KEHOP-1.2.1-18-2018-
00227 kódszámú projekthez (továbbiakban: „Projekt”) kapcsolódóan 

 „Így neveld a felnőtteket klímatudatosságra”   
(Számodra mit jelent a klímaváltozás és mit a klímatudatosság? Mit tehetünk mi emberek? 

Hogyan alkalmazkodhatunk a klímaváltozáshoz? Hogyan mérsékelhetjük a 
klímaváltozást?) 

 
témában rajz-fotó és ötletpályázatot (továbbiakban: „Pályázat”) hirdet az alábbi feltételekkel: 

 
 
2. Pályázat témája és háttere: 

A pályázat célja, hogy a gyerekek rajzokon, ötleteiken és képeken, keresztül megmutathassák, 
mit jelent számukra a klímatudatos gondolkodás, kifejezzék, szerintük mit lehetne tenni a 
klímaváltozás lelassítására és a változásokhoz való alkalmazkodás érdekében. A szervezők 
alkotásokban megfogalmazott, kreatív képi és írásban megfogalmazott véleményeket, 
ötleteket várnak arról, mit kell máshogyan tenni ahhoz, hogy a bennünket körülvevő 
környezet, élhetőbb, fenntarthatóbb legyen. 

3. Pályázat résztvevői: 

A Pályázaton 5-14 év közötti óvodások és diákok (továbbiakban: „Pályázó”), indulhatnak két 
korosztályban,  

a) 5-10 évesek,  

b) 11-14 évesek.  

A Pályázókat pedagógusaik nevezhetik be a pályázatra a következő linken található űrlap 
kitöltésével: https://forms.gle/wNMMqi4Byz4dm4Zg7 Egy pedagógus több Pályázót is 
nevezhet.  

https://forms.gle/wNMMqi4Byz4dm4Zg7


Pályaműveket elsősorban Kapos-menti Terület- és vidékfejlesztési Társuláshoz tartozó 
településeken és környékén élő gyerekektől várjuk, a beérkező pályázatokat korosztályonként 
díjazzuk. Egy Pályázó, maximum 2 db pályaművel nevezhet, kizárólag saját, egyéni 
alkotásával. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázót képviselő óvodai vagy általános 
iskolai pedagógus hozzájárulását adja ahhoz, hogy helyezés esetén az óvoda és annak 
vezetője, illetőleg az iskolai osztály és annak osztályfőnöke név szerint megjelenítésre 
kerüljön a Szervező honlapján és Facebook oldalán. A pályaművek megjelenítésre kerülnek a 
projekt honlapján és Facebook oldalán, illetve a nyertes képek a projekt keretében megjelenő 
kiadványban is helyet kapnak. 

A Szervező kizárhatja a Pályázatból azt a Pályázót, aki nem felel meg a jelen Részvételi 
Szabályzatban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. 
A Versenyben való részvétel a jelen hivatalos Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: 
„Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A pályázatra való jelentkezés egyben a Pályázó 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a zsűri pártatlanságában bízik, döntését elfogadja.  

 
4. Korosztályok pályázati formai követelményei: 

 
a) 5-10 évesek: RAJZPÁLYÁZAT  

Technikai kötöttség nincs. A pályaművek bármilyen tetszőleges szabadkézi technikával 
készülhetnek, ceruza, festék, kréta, vagy más kreatív technológia felhasználásával (ragasztás, 
szövés, batikolás stb.) Az alkotás mérete rajz esetén A3 vagy A4-es méretű legyen. A 
rajzokról, alkotásokról készült (beküldendő)képek hosszabbik oldalának mérete minimum 
2500 pixel.  

Egy Pályázó, maximum 2 db pályaművel nevezhet, kizárólag saját, egyéni alkotásával. 

 
b) 11-14 évesek: ÖTLET- és FOTÓPÁLYÁZAT  

Olyan ötletleírásokat és fotókat esetleg a kettő kombinációjával létrehozott alkotásokat 
várunk, ami saját gondolatokat fogalmaz meg a pályázati felhívásban megadott címmel és 
leírással kapcsolatban. Mit tehet egy gyerek a felnőtt társadalom klímatudatos átformálása 
érdekében? 

Technikai kötöttség nincs. A pályaművek bármilyen eszközzel készülhetnek (digitális kamera, 
analóg kamera stb.), akár kreatív technológia felhasználásával, erre vonatkozó megkötés 
nincs. Az ötletleírás maximum 2db A4 oldal méretben készüljön (a leírások 12-es Times New 
Roman betűtípussal, 1-es sorközzel megjelenítve) a margók tekintetében feltétel nincs. A fotót 
papír alapon, vagy digitális formátumban (max. 5 megabájt) kérjük eljuttatni részünkre 
(hosszabbik oldal mérete 2500 pixel, RGB színrendszer, JPG formátum). A fényképek 
eredetijét a pályázat kiírójának kérésére be kell mutatni. A pályázaton való nevezéssel az 
alkotó hozzájárul, hogy képei és ötlete, a projekt során a klímastratégia alkotásához és 
kiadvány készítéséhez, valamint online felületeken megjelenjen a projekt keretében.  
 
Egy Pályázó, maximum 2 db pályaművel nevezhet, kizárólag saját, egyéni alkotásával. 
 



További feltételek: 
Amennyiben a kép(ek) obszcén, kirekesztő, agresszív jellegű, vagy a fennálló jogszabályok 
szerint, a személyiségi jogokat sért, a pályázatból történő azonnali kizárást vonja maga után. 
 
A pályamunkákat minden esetben a Pályázót képviselő pedagógus juttatja el a megadott címre 
a következő adatok feltüntetésével: 

• a Pályázó korcsoportja 
• a Pályamunka címe 
• a Pályázó tanintézménye (óvoda vagy iskola) neve, címe 
• a Pályázót képviselő óvodai vagy általános iskolai pedagógus e-mail címe és 

telefonszáma 
 

Az e-mail, vagy levél semmi esetre NE tartalmazza a pályázó gyerek nevét és 
elérhetőségeit! 

Amennyiben a szükséges adatok közül bármely adat hiányos, a pályamunka értékelésére nem 
kerül sor. A Szervező nem vállal felelősséget a tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 
okozott következményekért, tehát a Pályázó gyermek adatai, valamint az elérhetőségek 
valódiságáért a felelősség a Pályázót képviselő óvodai vagy általános iskolai pedagógust 
terheli. 

A pályamű beküldésével a Pályázót képviselő óvodai/általános iskolai pedagógus, 
automatikusan elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, amellyel egyúttal 
hozzájárul ahhoz, hogy helyezés esetén szükség lesz a Pályázó gyermek nevének 
megadására az eredmény kihirdetése érdekében. 

A pályaművek elkészítése során tekintettel kell lenni a szerzői jogi szabályozásra, valamint az 
adatvédelmi szabályokra is (további információk: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ 
szabadságról) valamint ún. általános adatvédelmi rendeletre (GDPR - az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről). A pályamunkák készítése során a pedagógus 
felelőssége, hogy kiemelt figyelmet fordítson a szerzői jogokra. 

 
5. A pályázat időtartama: 

A pályázat 2021. május 3-án kezdődik és 2021. június 1-ig tart. 
 
A pályamunkák beérkezési határideje: 2021. június 1. 12.00 óra 

Az elkészült pályamunkákat az alábbi e-mail címre várjuk:  

kaposmentiklimamester@gmail.com e-mail címre, vagy a jelentkezésnél használt linkre 
feltöltve: 

https://forms.gle/wNMMqi4Byz4dm4Zg7 

mailto:kaposmentiklimamester@gmail.com
https://forms.gle/wNMMqi4Byz4dm4Zg7


6. A pályamunkák értékelése: 

Amennyiben a beküldött pályamunka tartalma nem kapcsolódik a Pályázat témájához, a 
pályamunka nem kerül értékelésre. A beérkezett Pályamunkákat szakmai zsűri értékeli. A 
zsűri tagjai grafikusok és rajztanárok független, erre a feladatra kijelölt csoportjából áll. Ezzel 
párhuzamosan a beérkezett pályázatokat a Szervező közönségszavazásra bocsátja. A 
közönségszavazásra bocsátott pályaművek a Kaposmenti Klímamester Facebook oldalon és a 
Pályázat weboldalán lesznek megtekinthetők.  

A szavazásra a Facebook oldalon like-ok leadásával lesz lehetőség 2021. június 01. – 2021. 
június 10. között. A közönségszavazás során a szavazatok száma befolyásolja az eredményt. 
Mindkét kategóriában a legtöbb szavazattal rendelkező Pályamű nyeri el a 
közönségszavazatot.  

 
 
7. Díjazás és nyeremények: 

 
Korcsoportonként az első három helyezést elérő Pályamű kerül díjazásra, valamint egy 
közönségdíjas Pályamű, a like-szavazás eredménye alapján, tehát összesen 8 db díj kerül 
kiosztásra. 
A díjazott pályaműveket Szervező a projekt kiadványában és a projekt nyilvános online 
oldalain szerepelteti, a díjazott Pályázók nevének, korcsoportjának a települések és az 
intézmények megnevezésével. Ezért a pályázatban résztvevő eredeti Pályamunkát a 
pályázatot leadó pedagógus, a pályázat időtartama alatt (2021. december 31-ig), köteles 
megőrizni, vagy azt a Szervező postacímére elküldeni. A Projekt lezárását követően a 
pályamunkák a Pályázót képviselő óvodai, vagy általános iskolai pedagógus nevére a 
megadott intézmény címére kerülnek visszapostázásra.  

Szervező továbbá az összes pályaművet (digitális formában) közzéteszi a projekt nyilvános 
online oldalain, a pályázat címével, korcsoport és intézmény megnevezésével: 

 https://www.facebook.com/kaposmentiklimamester 

Weboldal: 

https://www.infodombovar.hu/oldal/kaposmenti-tarsulas/kaposmenti-klimamester 

 

Az első három helyezett és a közönségszavazás nyertese, klímatudatossággal kapcsolatos 
ajándékcsomagot nyer. A nyereményeket a Szervező az intézmény címére postai úton küldi 
el, a pályázat címének és korcsoportjának megnevezésével. 

A jelentkezéssel a Pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy az Adatvédelmi 
tájékoztatóban leírtak szerint adatait az abban meghatározott adatkezelők, a meghatározott 
módon kezeljék és a megadott határidőn belül a pályázattal kapcsolatos értesítések céljából és 

https://www.facebook.com/kaposmentiklimamester
https://www.infodombovar.hu/oldal/kaposmenti-tarsulas/kaposmenti-klimamester


a projekt igazolására felhasználják. A Pályázó törvényes képviselője hozzájárul, hogy Pályázó 
szellemi termékét a projekt során nyilvánosságra hozzák. 

• FIGYELEM! A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a felvételen 
természetes személyek, különösen gyermekek szerepeljenek. Az érintettek 
azonban szabadon dönthetnek úgy, hogy szerepelnek a felvételen. Ez esetben az 
alábbi feltételeknek kell megfelelni: 

 
• A Pályázó a résztvevő gyermekek, illetve szüleik rendelkezésére 

bocsátotta a részükre szóló adatkezelési tájékoztatót. 
• A képen csak olyan gyermek szerepelhet, aki (16. életévét be nem töltött 

gyermek esetén a törvényes képviselője) a mellékelt hozzájáruló 
nyilatkozaton úgy nyilatkozott, hogy hozzájárul a róla szóló felvétel 
rögzítéséhez és annak Szervezőhöz való eljuttatásához, a kép 
nyilvánosságra hozatalához. 

• A képen nem szerepelhet olyan személy, aki nem járult hozzá a felvétel 
rögzítéséhez, vagy e tekintetben nem nyilatkozott. 

• Olyan képet/alkotást, amelyen olyan személy látható, aki nem adta 
hozzájárulását, nem tudunk befogadni a pályázatra. 

 
 

8. A pályázatok közönségszavazásra bocsátásával kapcsolatos információk 

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat részt vesz a 
https://www.facebook.com/kaposmentiklimamester Facebbook oldalon lebonyolításra kerülő 
nyilvános, online szavazáson.  
Tájékoztatjuk, hogy jelen Pályázat nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook 
semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem szervezi, nem hagyja jóvá, így a 
Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen 
tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Pályázat 
lebonyolításáért kizárólag a Szervező felelős.  
 
Az online szavazás 2021. június 1. 13 .00 óra és 2021. június 10. 13.00 óra között zajlik. 
  
A nyertes Pályaművek megjelennek a projekt keretében megvalósuló kiadványokban és 
kapcsolódó médiamegjelenésekben. 
 
A szavazással kapcsolatos információk: 
 
Kik szavazhatnak? 
A Szervező által megvalósított szavazáson szavazatot adhat le minden magyar állampolgár, 
aki regisztrált Facebook felhasználó.  
 
Szervező a szavazók (lájkolók) adatait a Pályázati aktivitás statisztikai igazolására használja 
fel a Projekt időtartama alatt. Azokat semmilyen kereskedelmi, vagy egyéb célra nem 
használja, a Projekt lezárását követően a lista megsemmisítésre kerül. Az érintett adatok köre 
a közösségi oldal szisztémája szerint: a szavazók közösségi oldalon használt neve, 
felhasználóneve, képmása, e-mail címe. 

https://www.facebook.com/kaposmentiklimamester


 
A szavazás feltételei, a szavazás menete: 
 
Érvényesnek kizárólag a szavazás feltételeinek megfelelő, és a szavazási időszak alatt 
beérkezett, megerősített szavazatokat tekintjük. Az ezen időszakon kívül érkező szavazatokat 
érvénytelennek tekintjük. Egy Szavazó több különböző pályaműre is szavazhat, de ugyanarra 
a pályaműre, csak egyszer. 
A szavazási feltételek elfogadásával a Szavazó tudomásul veszi, hogy az alkalmazott szoftver 
működése, adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket 
kedvezőtlenül befolyásoló, a Szervezőn kívülálló tényezőkért, mint például (de nem 
kizárólagosan) kapcsolati hibák, a számítógépes eszközök teljesítménye, adatátviteli sebesség, 
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása, a Szervező nem vállal felelősséget. 
Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, mikor azért nem érkezik meg (időben) 
a szavazat, mert: 

• a szolgáltatás rajta kívül álló okból nem használható, 
• a Szervező rajta kívül álló okból nem tudja fogadni a szavazatokat, 

 
 
9. Eredményhirdetés: 

Az eredményhirdetés időpontja: 2021. június 11. 
Az eredményhirdetésre a projekt online felületein - Facebook és weboldal - kerül sor. 
 
A nyertesek pedagógus képviselőit a pályázatban megadott e-mail címen értesítjük 2021. 
június 11-én.  
 
A nyeremények postai úton kerülnek kiküldésre az iskolák/óvodák címére, a pályázó 
pedagógus nevére. A nyeremények eljuttatása a nyertes Pályázóhoz a pedagógus felelőssége. 
Abban az esetben Pótnyertes lép a nyertes Pályázó helyére, ha a nyertes Pályázót képviselő 
óvodai vagy általános iskolai pedagógus a részére az általa megadott elérhetőségeire (e-
mail/telefonszám) megküldött értesítésre az elküldés napjától számított 2 munkanapon belül 
nem válaszol, vagy az e-mail cím nem létezik, illetve a Nyertes nem elérhető az általa 
megadott telefonszámon sem. A Pótnyertes(ek)re a Nyertesekre vonatkozó fenti szabályok 
ugyanúgy vonatkoznak. 
 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők és pénzre nem válthatók. A 
nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb 
felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének esetleges költségei) a nyertest terhelik.  
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan Pályázót, aki olyan adatokat adott 
meg, amelyek nem azonosíthatók, vagy tévesek illetve nyilvánvalóan hamis adatokkal történt 
a regisztráció, ebből adódó bármilyen következmény tekintetében a Szervezőt semmilyen 
felelősség nem terheli. 
 
A nyeremény átvételével kapcsolatos feltételek 
 
A nyertes Pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 
legkésőbb a Pályázat lezárását követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy 
ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A pályázaton résztvevők vállalják, hogy 



együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadás-átvétele a 
fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. 
 
 
10.  A pályázattal kapcsolatos kérdések, további információk 

 
A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók a 
https://www.infodombovar.hu/oldal/kaposmenti-tarsulas/kaposmenti-klimamester 
weboldalon. A Pályázók a pályamű beküldésével, valamint a Szavazó a szavazásban való 
részvétellel a részvételi szabályzat valamennyi feltételét elfogadják. A rajta kívülálló okból 
bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 
 
Adatvédelmi tájékoztató 
 
A Pályázattal kapcsolatos adatkezelés célja: a Pályázat megszervezése, lebonyolítása, a 
nyertesek értesítése, a Pályázatról szóló tájékoztatás közreadása.  
A Pályázót képviselő óvodai/általános iskolai pedagógus a Pályázaton való részvétellel: 
 
• feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét és a 

telefonszámát a Pályázó nyertessége esetén a nyertessel való kommunikáláshoz, illetve 
a nyeremény átadásához, átvételéhez, a Szervező és a Pályázat lebonyolításában 
közreműködő személyek a Pályázat lebonyolítása céljából a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; 

• tudomásul veszi, hogy Szervező a Pályázó adatait a jelen pontban meghatározottaktól 
eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. 

• a Pályázó a Pályázaton való részvétellel elfogadja jelen rendelkezéseket és tudomásul 
veszi, hogy önkéntes adatszolgáltatása alapján a regisztráció során megadott személyes 
adatai kezelése a Pályázaton való részvétellel kezdődik és addig tart, amíg az 
adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb a 
Projekt fenntartási időszak végéig. 

 
A Szervező, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:  

Adatkezelés célja Érintettek Személyes adatok köre 

Pályázati regisztráció rögzítése, 
Pályázat lebonyolítása után 
eredményhirdetéssel és 
nyeremény átadásával kapcsolatos 
kapcsolattartás  

Óvodák, iskolák Pályázatban 
érintett pedagógusai 

• azonosítási és kapcsolattartási 
adatok (név, munkahely neve, 
telefon, e-mail cím) 

• foglalkozás és betöltött 
munkakör 

Pályázat eredményhirdetése után: 

• Nyeremény átadásával 
kapcsolatos eseményen fotó 
készítése,  

• nyertes Pályázó pályaművének 
közzététele a nyertes 
azonosításával. 

Két kategóriában nyertes Pályázók 
(törvényes képviselőiken 
keresztül) 

• azonosítási és kapcsolattartási 
adatok (név, óvoda/iskola neve, 
életkor) 

• Pályázó nyeremény átadásakor 
készített képmása 

https://www.infodombovar.hu/oldal/kaposmenti-tarsulas/kaposmenti-klimamester


Projektdokumentáció érdekében 
nyertes Pályázók névsora 

Projektdokumentáció érdekében 
statisztikai összesítés készítése 

Közösségi oldalak látogatói, 
Szavazók 

 

Közösségi oldalak szisztémája 
szerint: 

• érintett közösségi oldalon 
használt, látogatói számára 
publikus neve/felhasználóneve, 
képmása, e-mail címe 

• érintett saját elhatározásából 
közölt egyéb adat 

 

Szervező, mint adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat harmadik személy 
részére nem továbbítja, azokat kizárólag az adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg. Az 
adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint, a 
véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
A Pályázót képviselő óvodai/általános iskolai pedagógus a Pályázaton történő részvétellel 
tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vizsgálja, hogy a Pályázat során megadott személyes 
adatait (pl.: e-mail cím) jogszerűen, illetve a saját adatait adta-e meg. A személyes adatok 
kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím. 
 
A Pályázót képviselő óvodai/általános iskolai pedagógus tudomásul veszi továbbá, hogy a 
nyeremények átadásáról a Szervező, illetve megbízottja az érintettek személyiségi jogainak 
tiszteletben tartásával kép-, hang- és filmfelvételt készíthet. A felvételkészítés célja a 
rajzpályázatról történő tájékoztatás a Szervező honlapján, időszakos kiadványaiban, valamint 
Facebook profilja útján az interneten. A felhasználás díjmentesen, időbeli és térbeli 
korlátozás nélkül történik. A Pályázót képviselő óvodai/általános iskolai pedagógus vállalja, 
hogy a Pályázót a képmás- és hangfelvétel itt meghatározott módon történő felhasználásáról 
értesíti és amennyiben valamely gyermek törvényes képviselője jelzi, hogy nem kíván a 
képmás- és hangfelvételhez hozzájárulni, úgy egyrészt ezen tényről a Szervezőt 
haladéktalanul értesíti, másrészt gondoskodik arról, hogy az érintett gyermek a 
felvételkészítés ideje alatt társaitól legyen elkülönítve. 
 
A Szervező törekszik arra, hogy a résztvevőkről olyan képek készüljenek, melyek elsősorban 
a versenyben való részvétellel kapcsolatosak, illetve amelyek lehetőleg csoportosan 
ábrázolják a résztvevőket. Mindazonáltal kizárja a felelősségét azért, ha ezen, illetve az előző 
bekezdésben foglalt intézkedések ellenére a képmás- és hangfelvételi hozzájárulást 
megtagadó résztvevőről tesz közzé  

• olyan képet, melyen az érintett felismerhető;  
• önként vállalt interjú alanyaként nyilatkozik. 

 
Amennyiben a Pályázót képviselő óvodai/általános iskolai pedagógus adatai törlését, vagy 
módosítását kéri, úgy erre irányuló kérelmét a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési 
Társulás kaposmentiklimamester@gmail.com e-mail címére küldheti el. Ugyancsak ezen 
címre juttathatják el a képmás- és hangfelvételi felhasználási engedély visszavonására 
vonatkozó nyilatkozatot, ezzel kapcsolatosan a Szervező rögzíti, hogy a csak a jövőbeni 
felhasználási módok esetében tud eleget tenni a kérésnek, a már nyilvánosságra hozott, illetve 
nyomdába küldött állományok esetén erre nincs lehetőség. 



A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 
https://infodombovar.hu/oldal/kapsmenti-tarsulas. Az érintettek a személyes adataik kezelése 
körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu és a 1055 Budapest Falk Miksa u 9-11. 
illetve bírósághoz fordulhatnak. 
 
A Pályázattal kapcsolatos egyéb rendelkezések: 
A Részvételi Szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat 
megváltozásáról a Szervező a Pályázókat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a 
megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja. 
 
A Szervező nem oszt ki a jelen a Pályázat kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további 
nyereményt. A Pályázat kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk.  
 
A Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során 
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, illetőleg a 
Pályázónál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, 
hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli, vagy átviteli késésért, számítógépes 
vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, 
megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) 
való felelősséget kizárja a Szervező. A Versenyben való részvétel a Részvételi Szabályzat 
automatikus elfogadását jelenti. 
A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás 
nélkül a jelen Pályázat szabályait módosítsa, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy 
befejezze. A Szervező bármikor jogosult a jelen Részvételi Szabályzat feltételeit 
megváltoztatni a Résztvevők egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett, melyet a 
https://infodombovar.hu/oldal/kapsmenti-tarsulas oldalon tesz közzé. Valamennyi módosítás 
a közzététel időpontjától érvényes. 
A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy 
ezek gyanúja, esetén a Pályázatból bárkit indoklás nélkül kizárjon. 
 
 
A Pályázatra vonatkozó valamennyi információ, a Pályázat Részvételi Szabályzata elérhető 
a https://infodombovar.hu/oldal/kapsmenti-tarsulas, valamint további tájékoztatás kérhető a 
kaposmentiklimamester@gmail.com e-mail címen.

https://infodombovar.hu/oldal/kapsmenti-tarsulas
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