
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A Pályázók köre: 

A Pályázaton 2 külön kategóriában, 2 korcsoportban indulhatnak a magyarországi 
lakhellyel rendelkező diákok: 

6-10 évesek, 11-15 évesek 

RAJZ / KREATÍV ÍRÁS 

Más pályázatra már benyújtott alkotással nem lehet pályázni. 

A Pályázó a Pályázaton való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 
részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Pályázó a 
pályázati feltételeket vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Pályázaton nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból 
automatikusan kizárásra kerül. 

Továbbá a Pályázó hozzájárul, hogy a Szervező saját weboldalain és a pályázattal 
kapcsolatos publikációkban/albumokban, valamint kiállításokon, a kiállítást propagáló 
egyéb elektronikus/nyomtatott publikációkban és kereskedelmi forgalomba nem kerülő 
reklámtárgyakon (toll, bögre stb.) képeiket a készítő nevét feltüntetve térítésmentesen 
használja. A kiállítás megfelelő propagálása céljából a rajzokat a pályázatot kiíró 
szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (sajtó, TV). 

Nyertesek kiválasztása: 

A Pályázat lezárásának határidejét követően a beküldött pályázatokat egy többtagú 
Bizottság bírálja el. A Bizottság meghívott külsős szakértőkből és a Szervező dolgozóiból 
áll. A Bizottság tagjai az életkorok alapján meghatározott korcsoportonként (6-10 
évesek, 11-15 évesek) és kategóriánként (rajzpályázat, kreatív írás) 3-3 alkotást 
választanak ki. Az 1-3. helyezetteken túl Közönség különdíjban részesül kategóriánként 
1 Pályázó. A Közönség különdíjat a teljes pályázó közösségből a közönség választja ki, 
kategóriától függetlenül, a szavazás a Millenáris facebook oldalán nyilvánosan történik, a 
legtöbb szavazattal (like) rendelkező pályázat lesz a Közönség különdíj nyertese. 

Díjak, Nyertesek: 

A Szervező a nyeremény tartalmát képező ajándékok tekintetében szavatosságot nem 
vállal, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók és átvételét megelőzően nem ruházhatók át 
másra. 

A pályázaton adott esetben (pl.: Pályázó általi visszaélés, a nyertessel nem sikerül 
felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem válaszol a nyereményről történő értesítésére) 
újabb nyertes megállapítására kerül sor. Amennyiben az újabb nyertes sem tekinthető a 



nyeremény átvételére jogosultnak, úgy a nyertes kiválasztása addig folytatható, míg 
valaki a nyereményt át nem veszi. 

A nyertesek értesítése: 

A nyertesek értesítést kapnak e-mailen. 

A nyertesek neve a Millenáris Facebook oldalán és weboldalán kerül közzétételre. 

Amennyiben a nyertessel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a 
nyereményére. 

A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a 
nyertest személyazonosságának igazolására, illetőleg amennyiben felmerül, hogy a 
nyertes korlátozottan cselekvőképes, úgy annak igazolására is, hogy 
cselekvőképességének korlátozása nem terjed ki a jelen pályázatban és a hasonló 
pályázatokban történő részvételre. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a 
nyeremény átvételekor gondnokának kell az azonosításban közreműködnie. 

A nyeremények kézbesítése: 

A nyertes a nyereményt a vele egyeztetett formában és módon tudja átvenni. 

Amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel nyereményének átvétele 
érdekében, és a nyeremény átvétele a Pályázó hibájából meghiúsul, a Szervező a 
díjazásban még nem részesült pályázók közül a bírálati szempontok alapján másik 
nyertest választ ki. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a Pályázók írásban 
kizárólag a Szervezőhöz fordulhatnak. A nyertest érintően a nyereményhez személyi 
jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség nem kapcsolódik. 

A Szervező elérhetőségei: Millenáris Nonprofit Kft., 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 

e-mail cím: palyazat@millenaris.hu 

 


