REÁL OSZTÁLYKASSZA-RAJZPÁLYÁZAT
JÁTÉKSZABÁLYZAT 2017

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. (továbbiakban: Szervező) rajzpályázatot ír ki az Osztálykassza
pályázathoz kapcsolódóan. A Reál Osztálykassza-rajzpályázat (továbbiakban: Rajzpályázat) 2017.
szeptember 1. és október 27. között kerül megszervezésre. A Rajzpályázat kiírását, megszervezését, a
részvétel feltételeit, a nyertesek személyének megállapítását és közlését, valamint a Rajzpályázattal
kapcsolatos valamennyi adatkezelési és adatvédelmi kérdést a jelen játékszabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) szabályoz, az alábbi feltételek szerint.

I.

A Rajzpályázatban részt vevő személyek és a Rajzpályázat témája

A Rajzpályázaton részt vehet valamennyi Magyarországon működő köznevelési intézményekben – a
2017-2018-as tanévre alakult – osztály, amely a Szabályzat V. részében meghatározott feltételeket
teljesíti. A Szabályzat szóhasználatban az osztály kifejezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. § 23. pontjában meghatározottak szerinti tartalommal bír. A Rajzpályázat során a
pályázó osztályt az osztályfőnök képviseli.
A téma az „Kedvenc sportom”, amely lehet egy jelenleg is űző sport, vagy szeretnék kipróbálni,
csapat vagy egyéni esetleg egy sportoló, mint példakép. Az alkotásokat A/3 méretben kérjük
elkészíteni, szabadon választott technikával. Egy osztály maximum két alkotással pályázhat. Lehetőleg
a pályázó osztály minél több tagja vegyen részt a mű (vagy művek) elkészítésében.

II.

Korcsoportok

Két korcsoportban bíráljuk el a képeket:
1. korcsoport: 1-4. osztály
2. korcsoport: 5-8. osztály

III.

A Rajzpályázat menete

1. A Reál Osztálykassza pályázatra regisztrált osztály tagjai maximum két rajzot készítenek a I.
pontban megjelölt témában és formában.
2. Az alkotás hátoldalára ráírják a következő adatokat:
a) korcsoport
b) osztálykassza-pályázat regisztrációs száma,
c) iskola neve,
d) település,
e) osztály,
f) osztályfőnök neve,

g) osztályfőnök e-mail címe,
h) osztályfőnök telefonszáma.
3. Az elkészült pályázati anyagokat 2017. október 27. péntekig postán beküldik a következő
címre: 1116 Budapest, Kondorosi út 6.
4. A beérkezett anyagokat a Szervező saját belátása szerint előválogatja, és a Szervező által
legjobbaknak ítélt 100 darab pályaművet 2017. november 6-ig feltölti és közzéteszi a
Facebook oldalán (www.facebook.com/osztalykirandulas) korcsoportonként egy-egy
albumba rendezve.
5. A pályázati anyagokra lájkolással lehet szavazni 2017. december 15-ig.
6. Korcsoportonként az 5 legtöbb lájkot elért alkotás egyenként 100.000,- forint támogatásban
részesül. A nyertes osztályok osztályfőnökeit legkésőbb 2018. január 12-én értesítjük a
pályázat során megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon. Az eredményeket a
Facebookon és a www.osztálykassza.hu honlapon is közzétesszük.
7. A Rajzpályázatra beérkezett pályaműveket a Szervező az Osztálykassza pályázat
kommunikációjához, illetve későbbi kampányaihoz szabadon felhasználhatja – függetlenül
attól, hogy díjazásban részesült-e az alkotás.

IV.

Díjazás

Mindkét korcsoportban 5-5 díjazottat választunk ki, akként, hogy a Facebook oldalra feltöltött
pályázatokat – korcsoportonként – az elnyert lájkok száma szerinti csökkenő sorrendbe kell rendezni.
Az e sorrendben öt legtöbb lájkot kapott pályaművel pályázó osztály tekintendő díjazottnak. Az
összesen 10 nyertes osztály egyenként 100.000,- forint támogatásban részesül. Az elnyert
támogatások a Reál Osztálykassza pályázat regisztrációja során feltüntetett bankszámlaszámra
kerülnek átutalásra. Az összeget a nyertes osztály a 2018-ban esedékes osztálykirándulására, vagy
más csoportos foglalkozásra fordíthatja. A díjak az Osztálykassza pályázat összesítése és elbírálása
után kerülnek átutalásra, előreláthatólag 2018 márciusától. A nyeremény másra át nem ruházható.

V.

Pályázati feltételek

A Rajzpályázaton kizárólag azok az Magyarországon működő köznevelési intézményekben alakult
osztályok vehetnek részt, amelyek az előírt módon pályáznak a Reál Osztálykassza támogatásra is
(www.osztalykassza.hu). Díjazott osztállyá csak az a pályázó válhat, akinek az Osztálykassza pályázati
csomagja is beérkezik határidőre – 2017. december 22. – a Reál Hungária Élelmiszer Kft. címére.
Amennyiben bármely nyertesnek ítélt pályázó Osztálykassza pályázati csomagja e határidőig nem
érkezik be a Reál Hungária Élelmiszer Kft. címére, a pályázó osztály a nyereményre nem jogosult,
helyette a Szabályzat egyéb pontjainak megfelelően pótnyertes(ek) kerül(nek) megállapításra.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertes Osztálykassza regisztrációját. A játékba egy osztály csak
egyszer regisztrálhat. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek kerülnek
megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben
pótnyertes(ek) kerül(nek) megállapításra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.
A Rajzpályázaton illetve az Osztálykassza pályázaton való regisztrációval valamennyi pályázó osztály
és annak valamennyi tagja hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nyertességük esetén az osztály
valamennyi tagja és osztályfőnöke arccal, névvel megjelenítsék a Reál Hungária Élelmiszer Kft.
honlapjain és Facebook oldalán.
VI.

Egyéb szabályok

Egy osztály csak egy alkotással nyerhet, azzal, amelyikre a legtöbb lájkot kapta. Amennyiben mindkét
alkotása benne van a legtöbb lájkot kapott 5 osztály között, úgy a második alkotását kivesszük a
lehetséges nyertesek listájából.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely pályázó részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását,
illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal,
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook oldal nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba
okát mielőbb feltárja, megszüntesse.
A pályázat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem
kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére
történik.
VII.

Felelősség kizárás

A játékban felmerülő, vagy adatfeltöltésből származó hiányosságért (névelírás, téves adatfelvitel stb.)
a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó
valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés,
feltöltés során, vagy azt követően a Szervezőnek módjában áll ellenőrizni.
VIII.

Pótnyertesek megállapítása

Amennyiben a Szabályzat szerint valamely pályázó helyett pótnyertest kell megállapítani, a
pótnyertes megállapítása a Szabályzat e szakasza szerint történik. A pótnyertes pályázót akként kell
megállapítani, hogy a valamely okból kizárt vagy kiesett pályázót a IV. pont szerinti rendezett listából
ki kell húzni, majd a díjazott pályázókat az ekként módosított sorrend alapján kell a IV. pont szerint
megállapítani (az öt legtöbb lájkkal értékelt pályázatot benyújtó pályázókat kell díjazottnak
tekinteni).
IX.

Adatkezelési szabályok

A Rajzpályázat elsődleges célja a díjazott pályázó osztályok támogatásban részesítése. A Rajzpályázat
során a Szervező által gyűjtött személyes adatok kezelésének célja egyrészt (1) a nyertes pályázó
osztály megállapítása, a nyertesség tényének, valamint a nyertes pályaművet benyújtó osztály
tagjainak és osztályfőnökének a nyertesség tényével együttesen történő közzététele névvel és arccal,
akár a Szervező weboldalán, akár facebook oldalán, a nyertes pályázó osztályok köznevelési
intézményének székhelyével együtt, továbbá (2) a Szervező szolgáltatásainak, termékeinek és
tevékenységének (pl. játékok, promóciók, akciók stb.) népszerűsítése és ügyféltáborának növelése,
illetve a résztvevők részére közvetlenül üzletszerzési tevékenység körébe tartozó saját és a
partnereitől származó reklámokat, tájékoztató információk eljuttatása.
A regisztráció/részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen Szabályzat alapos elolvasása. A Szervező
minden esetben úgy tekinti, hogy a játék résztvevői a szabályzatot a regisztráció előtt elolvasták. A
résztvevők az Interneten történő regisztrációval elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulásukat
adják Szabályzatban meghatározott, a pályázók által önkéntesen megadott személyes adatokkal
végzett, a fentiekben kifejtett célokból történő adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az
adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező által kezelt
személyes adatok:az osztályfőnök vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, illetve
opcionálisan a pályázó osztály tagjainak neve és arcképmása.
Az adatkezelés céljai a Rajzpályázat lebonyolítása (nyertesek megállapítása, értesítése, reklamációk
kezelése, nyeremények átadása, nyertesek adatainak nyilvánosságra hozatala), valamint az e
fejezetben megállapított promóciós tevékenység. A Szervező adatfeldolgozóként a következő
személyt használja: Süle Renáta.
A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatokat az e pontban felsorolt vállalkozásokon és
személyeken kívüli harmadik személyek részére nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé.
Az adatkezelés időtartama a Rajzpályázat kezdete (2017. szeptember 1.) és a tanév vége (2018. június
15.) közötti időszakra vonatkozik. Az érintettek jogorvoslati jogait a 2011. évi CXII. törvény
tartalmazza.
Az érintettek az info@osztalykassza.hu e-mail címre küldött, a személyes azonosításukra alkalmas
adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül
visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. Ebben az esetben személyes adatait a Reál
Hungária Élelmiszer Kft. azonnali hatállyal törli. Amennyiben azonban a személyes adatok
kezeléséhez történő hozzájárulásra a díjazottak megállapítását vagy/és a támogatás kiutalását
megelőzően kerül sor, az érintett pályázó helyett a Szabályzat rendelkezései szerint pótnyertes(eke)t
kell megállapítani.
X.

Szerzői jog

A Rajzpályázaton a pályaművek benyújtásával a pályázó osztály valamennyi – a pályamű
elkészítésében részt vevő – tagja kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad a Szervező
részére, hogy a Rajzpályázaton benyújtott pályaművet – azok díjazásától függetlenül – a Szervező
bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja. A felhasználási engedély valamennyi
ismert felhasználási módra a lehető legteljesebb mértékben kiterjed.

A Rajzpályázatra a pályamű benyújtásával az osztályfőnök kijelenti és szavatol azért, hogy a pályamű
elkészítésében részt vevő valamennyi tanulótól rendelkezik az előző bekezdésben említett
felhasználási engedélyhez szükséges nyilatkozatokkal, ekként kifejezetten szavatol azért, hogy a
Szervező jogszerzése semmilyen tekintetben nincs akadályozva vagy korlátozva. A pályaművek
felhasználásával kapcsolatos valamennyi, a Szervezővel szemben támasztott igényért az pályaművet
benyújtó osztályfőnök teljes egészében helytállási kötelezettséggel tartozik.

Budapest, 2017. augusztus 31.
Reál Hungária Élelmiszer Kft.

