
1.  „Vigyázz rám!”
2.  „Mindenütt jó, de legjobb otthon”

Beküldési határidő: 2012.  szeptember 21.

NyereméNyek:

 helyezet: Schwinn Csepel kerékpár

 helyezet: Converse csuka

 helyezet:  családi mozi belépő (2 felnőtt és 2 gyermek részére)  

különdíj:   “Világ tábor” gyerek tábor részvételi lehetőség, 
 valamint egy babzsák fotel.

A rajzpályázat további részleteit keresd a TakarékPont   facebook oldalán.

RAJZPÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
A TakarékPont Hálózat és az Alföldi Tej Kft. támogatásával az Ezer Lámpás Éjszakája program rajzpályá-
zatot hirdet 2012. május 14. és 2012. szeptember 21. között általános iskolások számára.

Célunk felhívni a figyelmet társadalmunk egyik fontos, de nem eléggé hangsúlyozott problémájára: a 
fiatalkorúakkal kapcsolatos csellengésekre, eltűnésekre. Az eltűnt gyerekek világnapja alkalmából létre-
hozott rendezvényekkel a szülők figyelmét kívánjuk felhívni arra, hogy milyen fontos gyermekeink biz-
tonsága. Szeretnénk tudatosítani a gyermekekben, hogy figyeljenek oda saját testi és lelki épségükre, 
valamint társaikéra is. Annak fontosságára, ha valami szokatlant észlelnek, merjenek segítséget kérni. 
Ne menjünk el társunk problémái mellett!
 
Pályázat két témábaN kerül kiíráSra:

1.  „Vigyázz rám!” 
2.  „Mindenütt jó, de legjobb otthon” 

Pályázók:

Csoportok:
 I. korcsoport; 6-10 éves korosztály
II. korcsoport; 11-16 éves korosztály

Egy pályázó egy témakörön belül csak egy alkotással pályázhat.

Pályamű:

Maximum A/1 méretű  papírlapra vagy vászonra készített rajz, olaj- és vízfesték, pasztellkréta és egyéb 
technikával készített alkotásokat várunk. Fontos, hogy a pályaművek „fektetett” módon készüljenek!

a Pályázatok beküldéSe:  
A pályamunkákat kizárólag borítékban, postai úton a következő címre kérjük eljuttatni:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
1122 Budapest, Pethényi köz 10. 

A borítékra feltétlenül írják rá:  marketing osztály,  „rajzpályázat”
 
Beküldési határidő: 2012.szeptember 21.

A Pályázat benyújtása időpontjának az az időpont minősül, amikor a Játékos Pályázata a Játékszabály-
zatban megadott címre beérkezik.



az alkotáS hátoldalára kérjük feltüNtetNi: 

1. a pályázó következő adatait:
- név,
- születési dátum és életkor, 
- az iskola neve és település,
- osztály, 
- valamint a felkészítő tanár nevét,
- választott téma, 
- rajz címe.

2. a pályázó egyik szülőjének/gondviselőjének következő adatait:
- név
- lakcím
- telefonszám
- email cím

a Pályázatok elbíráláSa:  

A beérkező pályaműveket előre kiválasztott zsűri értékeli.
3 alkotás kerül díjazásra mindkét csoport nevezői közül, melyek értékes díjban részesülnek.
A Pályázat részletes szabályzatát a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizs-
gálja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Játékszabály-
zat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

Azok a Pályázatok, amelyek leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra, 
míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A beérkezett pályázatokat a www.facebook.com/takarekpont oldalon közzétesszük és a legalább 30 
szavazatot gyűjtő alkotások közül a zsűri egy különdíjast választ. A kiválasztás helyszíne a Magyar Taka-
rékszövetkezeti Bank Zrt. székhelye (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 
A Szervező a zsűrizésen korcsoportonként 1-1 db tartaléknyertes Pályázatot választ ki. A tartaléknyerte-
sek válnak jogosulttá a Nyereményre amennyiben a nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy 
a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárás-
ra kerül.  

díjazáS: 

  i. helyezett: Schwinn Csepel kerékpár
 ii. helyezett: Converse csuka
iii. helyezett: családi mozijegy
különdíj:  részvétel a „Világ tábor” elnevezésű nyári tábor programon az Otthonodba Hozzuk a Világot 

alapítvány jóvoltából, valamint egy babzsák fotel.

-  A 3-3 díjazott alkotás kicsinyített mása országszerte megjelenik az Alföldi Tej tejesdobozain, valamint 
a Mindenhol Otthon oktatási segédanyag oldalain, mely az ország összes általános iskolájába kikerül 
a 2012-2013 tanév során.

-  A díjazott pályaművekből kiállítást szervezünk, melynek részleteiről szeptemberben további tájékoz-
tatást nyújtunk!



eredméNyhirdetéS:
A rajzpályázat eredményhirdetésére 2012. szeptember 30-án kerül sor, melynek helyszínéről a későbbi-
ekben adunk tájékoztatást a TakarékPont Facebook oldalán.

Harminc naptári napon belül a Pályázó által a Pályázatban megadott címen és/vagy telefonon egy alka-
lommal értesíti a nyertes Pályázókat. Az értesítés során a Szervező tájékoztatja a nyerteseket az átvétel 
feltételeiről és helyszínéről, illetve a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat kér be a Pályázóktól. Ha 
ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és így a Nyeremény átadása meg-
hiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére 
újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem 
vett Nyereményt a sorrendben következő azon tartaléknyertesnek juttassák el, akinek addig még Nye-
reményt nem küldött.

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az Nyere-
mény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Pályázó részére a Nyere-
ményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett 
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból 
nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából 
eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

adatkezeléS

Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás
A Pályázó jelen Pályázaton való részvétellel egyidejűleg, a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkén-
tesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázat keretében megadott személyes 
adatait (ideértve különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám) (a továbbiakban: ”Személyes adat”), a 
Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a Pályázat lebonyolításával összefüggő célból, valamint 
az adatkezelő saját üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljából kezelje, illetve az adatfeldolgozó 
részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 1995. évi CXIX. törvény, a 2001. évi 
CVIII. törvény és a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. 

Személyes adatok felhasználása
Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a direkt marketing, valamint piackutatás cél-
jából történő adatkezelés esetén a Pályázó esetleges hozzájárulást visszavonó nyilatkozatának kézhezvé-
teléig tart. Az a Pályázó, aki nem kívánja, hogy Személyes adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, 
kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését az Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 
Budapest, Pethényi köz 10. szám alatti címre küldött levélben, írásban, vagy az marketing@tbank.hu e-mail 
címen kérheti, továbbá ezeken a címeken vonhatja vissza a direkt marketing célból történő megkeresés-
hez adott hozzájárulását is. Amennyiben a Pályázó Személyes adatainak törlését a Pályázat időtartama 
alatt kéri (ide nem értve azt az esetet, ha csak a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulá-
sát vonja vissza), úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, a Pályázatból 
kizárásra kerül. Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Pályázat időtartama alatt kizárólag a direkt 



marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve 
lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is 
kezelheti.
Szervező továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes 
adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését az Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, 
Pethény köz 10. szám címen vagy az marketing@tbank.hu e-mail címen, továbbá megilleti a bírósági jog-
érvényesítéshez való jog.

Azok, akik a Pályázaton részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
nyertesség esetén nevüket és profilképüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további felté-
tel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
Játékosokról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/
vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden 
további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a sze-
mélyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

egyéb szabályok
A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező, az Alföldi Tej KFT., valamint a Játék szervezésében részt vevő 
egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozói.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) a Szervező,  
semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

Szervező kizárja a felelősségét a Honlap, illetve az Alkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibá-
sodásáért, amely időtartam alatt a Honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladék-
talanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, 
illetve megszüntesse.

A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét 
jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. 
Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Pályázat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem 
kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére 
történik. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szer-
vert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás foly-
tán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. 
illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Budapest, 2012. május 14.
 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Szervező


