
„Nyíregyháza gyermekszemmel” 
RAJZPÁLYÁZAT 

 

Nyíregyháza legfiatalabb korosztályát megszólítva a NYÍRVV Nonprofit Kft. „Nyíregyháza 
gyermekszemmel” néven rajzpályázatot hirdet óvodások és általános iskolások részére, ezáltal is 

bevonva őket a városszépítő tevékenység rejtelmeibe, valamint ösztönözve arra, hogy együtt tegyünk 

egy még boldogabb városért. 

 

A pályázat célja: 

Bemutatni és minél szélesebb körben megismertetni a NYÍRVV Nonprofit Kft. városszépítő és -

üzemeltető tevékenységét, ezzel is elősegítve a lakosság és társaságunk együttműködését egy szebb 

és biztonságosabb Nyíregyházáért. 

 

A pályázók köre: 

Nyíregyházi óvodával/iskolával jogviszonyban álló óvodások és általános iskolai tanulók (3-14 éves 

kor között). 

 

A pályázat részletei: 

A pályázaton bármely gyermek részt vehet saját – szabadon választott technikával készült – rajzával, 

egyénileg vagy csoportosan is. Az otthon vagy az iskolai tanórák keretében alkotott rajzok 

készülhetnek a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosan egy adott téma köré, illetve készülhet 

általánosságban a városüzemeltetés fontosságáról. 

Néhány témaötlet ízelítőként: 

- Én és a kutyám... 

- Miért szeretem a játszóteret? 

- A virágos Nyíregyházán sétáltam... 

- Én, a kondiparkban 

- Ha nagy leszek, sugárutat építek! 

- Álmomban hótolót/seprőkocsit/locsolókocsit vezettem… 



Társaságunk tevékenységeiről bővebb információt találhatnak honlapunkon: www.nyirvv.hu 

 

A pályázat 3 korosztályban kerül meghirdetésre: 

1. Óvodások (3-6 éves korig) 

2. Általános iskola alsó tagozatos diákjai (6-10 éves korig) 

3. Általános iskola felső tagozatos tanulói (10-14 éves korig) 

 

A pályázaton való részvétel díjmentes. Egy Pályázó több pályaművel is indulhat. A Pályázó (vagy 

annak Gondviselője/Tanára) a pályázatot kizárólag a saját (vagy gyermeke/tanítványa) nevében 

küldheti be. 

A pályaművekhez kérjük megadni: 

- a rajz címe, 

- a pályázó neve, 

- korosztály, 

- csoportnév / osztály, 

- óvoda / iskola neve, címe. 

 

A pályázatként benyújtott képek tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázót (vagy Gondviselőjét) 

terheli. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. Pályázni csak olyan alkotással lehet, amelyeknek 

kizárólagos szerzője a Pályázó, továbbá nem sértik harmadik fél személyhez fűződő jogait. 

Amennyiben a benyújtott alkotás mégis megsérti harmadik személyek szerzői vagy egyéb 

személyhez fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó (vagy 

Gondviselője) teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény 

érvényesítése alól mentesíteni. A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által 

megengedett legteljesebb mértékben kizárja. 

A Pályázó (vagy Gondviselője / Gondviselő beleegyezésével Tanára) a Pályázat benyújtásával 

hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Részvételi szabályzatnak megfelelő és a zsűri által kiállításra 

ítélt alkotásokat a pályázat népszerűsítése céljából térítés nélkül korlátlanul, a szerzői jogok 

tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi korlátozás nélkül 

(földrajzilag) legfeljebb 1 évig jogosult felhasználni a szerző nevének feltüntetésével a 

www.nyirvv.hu oldalon, a http://www.facebook.com/nyirvvnonprofitkft/ oldalon és egyéb 

kiadványokon. 

Egyéb módon való felhasználás, a felhasználási jogok harmadik személynek átadása a szerzővel való 

előzetes egyeztetés után jogosult. 

Amennyiben a Pályázó alkotása nem felel meg a jelen Szabályzatnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre. 

A Pályázat benyújtásával a Pályázó (vagy Gondviselője / Gondviselő beleegyezésével Tanára) feltétel 

nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben a Pályázata nyer – részére juttatandó külön 

ellenszolgáltatás nélkül – úgy fotókat és szöveget tartalmazó, illetve mozgókép anyag készülhet róla, 

amely egészében vagy csupán egyes részleteiben megjelenhet a NYÍRVV Nonprofit Kft. nyomtatott 

http://www.nyirvv.hu/
http://www.facebook.com/nyirvvnonprofitkft/


és online kiadványaiban, és ezen anyag elkészítése érdekében a Pályázó egy későbbiekben egyeztetett 

időpontban a rendelkezésére áll. A Pályázó vállalja továbbá, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. 

promotálása céljából a pályázaton való részvétel nyilvános szerepléssel járhat. 

 

A pályázat benyújtása 

A pályázatokat az alábbi úton kérjük eljuttatni társaságunkhoz: 

- elektronikusan a marketing@nyirvv.hu email-címen, 

- postai úton a 4403 Nyíregyháza, Pf. 14. levelezési címen, 

- személyesen a 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatt. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 2. 

 

A pályázatok értékelése: 

A pályázatra beérkezett képeket szakmai zsűri értékeli. Korosztályonként az első 3 helyezett 

NYÍRVV Ajándékcsomagban részesül. 

 

Közönségszavazás: 

A nyilvánosság véleményére is kíváncsiak vagyunk, ezért a beérkezési határidőig beküldött 

pályamunkákat közönségszavazásra bocsátjuk társaságunk Facebook-oldalán. A rajz mellett 

feltüntetésre kerül a rajz készítőjének neve, a kép címe, valamint az óvoda / iskola megnevezése. 

A Közönségszavazás ideje alatt oldalunk látogatói szavazhatnak az általuk legjobbnak ítélt rajzra. A 

legtöbb szavazatot kapott kép nyeri a Rajzpályázat Közönségdíját. 

 

Díjazás: 

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 3 alkotás, valamint a közönségdíjas rajz készítői a díjakat és a 

különdíjat NYÍRVV Ajándékcsomag formájában kapják meg. A nyeremények készpénzre át nem 

válthatóak. 

Felhívjuk a Kedves Iskolaigazgatók és Tanárok figyelmét, hogy azon óvoda és iskola, amelynek 

óvodásai/tanulói a legtöbb pályázatot küldik be társaságunkhoz, értékes ajándékban részesül! 

A nyertes intézmény tanulói / óvodai létszámától függően kerül meghatározásra a nyeremény mértéke. 

A „Nyíregyháza gyermekszemmel”  Rajzpályázat Facebook-bejegyzésnél kérjük kommentben jelölje 

meg 3 ismerősét, és kattintson a Megosztás gombra, ezáltal is segítve, hogy még többen értesüljenek 

a fotópályázatról. Az így kommentelők és megosztók között 1 résztvevő külön ajándékban részesül. 

A nyerteseket elektronikus üzenet formájában (email) értesítjük. 

Az ünnepélyes díjátadásra 2020. október 14-én kerül sor. 

mailto:marketing@nyirvv.hu


 

A díjat a nyertes Pályázó (vagy Gondviselője) kizárólag személyesen jogosult átvenni, 

személyazonossága egyidejű igazolása mellett. 

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy az esetlegesen kizárt Pályázó helyére a Szervező nem hirdet 

új nyertes Pályázót. 

A díjakhoz esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, illetve azok 

összegének megfizetése a Szervezőt terheli. 

A díj átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és aláírása, ahol a 

következő adatokat kell megadni a nyertesnek: név, állandó lakcím, email-cím. 

 

Vegyes rendelkezések 

A Rajzpályázatból ki vannak zárva: 

- a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.); 

- a Rajzpályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói 

(Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.). 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen manipulációt, 

visszaélést, illetve a Rajzpályázat szellemével, céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt 

sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, az érintett Pályázót a 

Rajzpályázatból indoklás nélkül kizárja. 

 

A pályázat témája: „Nyíregyháza gyermekszemmel”  Rajzpályázat 

A pályázat időtartama: 2020. szeptember 03. - október 14. 

A pályaművek beküldési ideje: 2020. szeptember 03. 10:00 - október 02. 10:00 

Közönségszavazás időtartama: 2020. október 02. 12:00 – október 12. 12:00 

Eredményhirdetés: 2020. október 12. 

Díjátadás: 2020. október 14. 

 

Sok sikert kívánunk! 


