
 

 
 

 

  A SEFAG Zrt. Erdők Háza Látogatóközpont rajzpályázata általános 

iskolás gyermekek részére  az Országos Erdők Hete rendezvénysorozat 

részeként 

 

Pályázati kiírás 
 

A pályázat kiírója és témája: 

 

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.) Erdők Háza 

Látogatóközpontja  (továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet 6-15 éves korú gyerekeknek, 

akik szívesen örökítenék meg erdei élményeiket, erdei  túrákon történő viselkedésüket, 

erdészek munkájáról való elképzeléseiket, stb. rajzon, festményen, vagy más grafikus 

alkotásban. 

 

A pályázat résztvevői: 

 

6 - 15 éves korú általános iskolás tanulók vehetnek részt a pályázaton, kivéve a Kiíró,  

illetve  a  pályázat  szervezésében,  vagy  lebonyolításában  esetlegesen  közreműködő 

természetes személyek közeli hozzátartozói. 

 

 Pályázati kategóriák/témák:  

 

I. 1-3. osztály - Milyen erdőben kirándulnál szívesen? 

II. 4-5. osztály - Hogyan viselkedjünk az erdőben? 

III. 6-8. osztály - Hogy látod az erdész munkáját? 

 

Pályázati feltételek: 

 

A pályamunkák bármilyen technikával, kivéve digitalis szerkesztéssel, de kizárólag A4 vagy 

A5 méretben készülhetnek. Egy  pályázó  egy  darab,  saját  maga  által  készített  alkotással  

pályázhat,  melynek  teljes felhasználási  jogával  rendelkezik.  A  pályázaton  való  részvétel  

feltétele  a  jelen  kiírás mellékletét képező, kitöltött és a pályázó törvényes képviselője által 

aláírt jelentkezési lap csatolása a beküldött pályamunkához.  

 

 Pályázatok benyújtása: 

 

A   pályázaton   való   részvétel   ingyenes,   nincs   nevezési,   illetve   regisztrációs   díj.   A 

pályamunkát, valamint ahhoz mellékelve a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot postai úton, 

vagy személyesen (9-17 óráig) lehet benyújtani a Kiíró címére, illetve a SEFAG Zrt Erdők 

Háza Látogatóközpont recepciójára, vagy a SEFAG Zrt. portájára.  

Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 21. 

 

Beérkezési határidő: 2018. szeptember 25. 17:00 óra. Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, 

hogy a postai úton benyújtott pályázatnak is be kell érkeznie a fenti határidőig! 



 

A  borítékon  fel  kell  tüntetni  az  alábbi  szöveget:  „ERDŐK HÁZA 

LÁTOGATÓKÖZPONT – RAJZPÁLYÁZAT”! 

 

A rajzok hátoldalán az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: 

- a pályázó neve, életkora és pályázati kategóriája (figyelem: az egyes kategóriákhoz adott a 

téma!) 

- a pályázó lakcíme, 

- a pályázó iskolájának neve és címe, 

- az elkészített alkotás címe. 

 

A  pályázaton  való  részvétel  hiányosságaiért/hibájáért,  a  megküldés  sikertelenségégért  a 

Kiíró nem vállal felelősséget. 

Kiíró  felhívja  a  pályázók  figyelmét  arra,  hogy  a  határidő  után  beérkezett,  hiányos,  a 

pályázati  kiírásnak  nem  megfelelő  pályázatokat  nem  áll  módjában  figyelembe  venni  a 

pályázat értékelésekor. A benyújtást követően hiánypótlás nincs. 

 

 A pályázatok értékelése: 

 

Kiíró  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  pályázatokat  saját  szempontjai  alapján  megszűrje,  és  

a pályázati  kiírásban  szereplő  témától  jelentősen  eltérő  pályázatokat  –  külön  értesítés 

nélkül – kizárja a pályázatból. A beérkezett pályamunkák közül a Kiíró gazdasági társaság 

keretein belül létrehozott zsűri választja  ki  a  legjobbakat,  melynek  során  pályázati  

kategóriánként  3  helyezett  kerül kiválasztásra. 

 

A nyertesek 2018. október 4-én az Erdők Háza Látogatóközpont Erdők Heti 

rendezvényén ünnepélyes keretek között kerülnek díjazásra, illetve ezt követően nevük, 

valamint lakóhelyük (csak a település), iskolájuk a Kiíró honlapján és FB-oldalán is 

közzétételre kerülnek. 

 

Díjazás: 

 

Mindhárom  kategóriában az első 3 helyezett az Erdők Háza Látogatóközpont 

ajándékcsomagját kapja, amely ingyenes belépőjegyeket (családi, barátokkal és egyéni) 

is tartalmaz az értékes ajándéktárgyakon felül. 

Valamennyi pályázó gyermek, egy kísérővel ingyenesen megtekintheti az Erdők Háza 

interaktív kiállítását, általa választott időpontban. 
 

A nyeremények az Erdők Háza Látogatóközpontban ünnepélyes keretek között kerülnek 

átadásra 2018. október 4-én, illetve a nyertesek távolléte esetén a jelentkezési lapon 

megadott címre postázásra kerülnek. 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. 

 

 Egyéb: 

 

A pályázó a beadási határidőt megelőzően bármikor visszavonhatja részvételét egy a lenti 

kapcsolattartási e-mail címre küldött levéllel. 

A  Kiíró  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  beadási  határidő  lejártáig  módosítsa  a  pályázat 

feltételeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét, melyről tájékoztatást a jelen pályázati 

kiírás közlésével megegyező helyen és módon tesz közzé. 

 

 

 

 



 

 Szerzői jog és adatvédelem: 

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel feltétel nélküli, visszavonhatatlan hozzájárulását 

adja  ahhoz,  hogy  a  SEFAG   Erdészeti  és  Faipari  Zrt.  a  beküldött   pályaművekkel 

kapcsolatban  valamennyi  szerzői  jogi  jogosítványt,  külön  díjazás  nélkül  gyakorolhassa 

határozatlan  időre,  akár  a  pályázat  zárása  után  is,  azzal,  hogy  a  SEFAG  Erdészeti  és 

Faipari   Zrt.   köteles   a   pályázó   nevének   feltüntetésére   a   nyilvánossághoz   történő 

bárminemű közvetítés esetén. 

 

A pályázó a pályázaton történő részvétellel 

Ø   határozatlan időtartamra, azaz a pályamű teljes védelmi idejére, 

Ø   kizárólagos, 

Ø   tér- és időbeli korlátozás nélküli, 

Ø   az esetleges nyereményeken kívüli egyéb külön díjazás nélküli, 

Ø   harmadik személynek átengedhető 

felhasználási jogot enged a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt-nek a benyújtott pályaművét 

illetően. 

 

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. jelen pályázata alapján jogot szerez a pályaműnek 

bármely ismert módon történő nyilvánossághoz közvetítésére. 

 

A pályázat beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy 

- a pályázó elfogadja a zsűri döntését, valamint jelen részvételi feltételeket, 

-  a  beküldött  pályamű  a  pályázó  szellemi  termékei,  ezért  korlátozás  nélkül,  teljes  

körű felhasználási joggal rendelkezik felette, 

- valamint a pályamű felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik. 

A   pályázó   a   pályázaton   való   részvételével   tudomásul   veszi,   hogy   a   pályamű 

bemutatásával,  nyilvánosság  felé  közvetítésével  okozott  bármely  személyiségi  és  

szerzői jogsértésekért minden  felelősség  a pályázót  terheli, beleértve  a jogsértéssel 

bekövetkező anyagi felelősséget is.   

 

A  pályázó  a  pályázaton  való  részvétellel  kifejezetten  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  

a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 

-    személyes    adatait    a    pályázat    lebonyolítása    céljából    a    vonatkozó    törvényi 

rendelkezéseknek megfelelően kezelje, 

-  a  nyertes  nevét,  lakóhelye  városának  nevét  és  a  nyerés  tényét  az  ajándék  

megjelölése mellett   saját,   illetve   szervezeti   egységei   internetes   honlapján,   illetve   

FB-oldalán nyilvánosságra hozza. 

 

Pályázattal kapcsolatos további információk: Tel.: 82/505-175; 82/505-176 

E-mail: info@somogyierdokhaza.hu 

www.somogyierdokhaza.hu  

 

 

 

Kaposvár, 2018. szeptember 5.

http://www.somogyierdokhaza.hu/


 

 

JELENTKEZÉSI LAP (nyilatkozat) 

 

Alulírott………………………………………, mint ………………………… …………….. 

nevű gyermek (pályázó) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a SEFAG Erdészeti és Faipari 

Zrt. Erdők Háza Látogatóközpontja által, 2018. évben az Országos Erdők Hete 

rendezvénysorozathoz kapcsolódóan meghirdetett pályázat kiírását megismertem és azt 

elfogadtam. 

……………………………………………………........ (pályázó neve) törvényes képviselőjeként 

jelen pályázaton való részvétellel hozzájárulásomat adom, hogy a következő adatokat a SEFAG 

Erdészeti és Faipari Zrt. az alábbi adatkezelési tájékoztatásban foglaltak szerint kezelje: 

 

Pályázó neve: …………………………………………………………………………… 

Életkora/osztálya: ……………………………………………………………………… 

Törvényes képviselő neve: …………………………………………………………….. 

E-mail címe: ……………………………………….. Telefonszáma: ………………….. 

Iskola neve:……………………………………………………………………………… 

Postacíme: …………………………….. 

 

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás: 

adatkezelés  megnevezése:    marketing,  a  SEFAG  Erdészeti  és  Faipari  Zrt.  által  szervezett 

rajzpályázat.  A  SEFAG  Erdészeti  és  Faipari  Zrt.  tevékenységeit  népszerűsítő  marketing  

célú adatkezelés 

adatkezelés   célja:   a    SEFAG    Erdészeti    és    Faipari    Zrt.    arculatának    és    

brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése 

kezelt adatok köre: név, életkor /iskola, az alkotás címe, e-mail cím, telefonszám, postai 

elérhetőség,  a  pályázó  törvényes  képviselő  hozzájárulással  kapcsolatos  adatai  a  16.  

életévét  be nem töltött pályázó esetén 

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 

adattárolás határideje: az adott pályázattal érintett kommunikációs kampány lezárultáig, 

illetőleg az adat felvételétől számított 2 év 

adattárolás módja: papír alapon és elektronikusan 

 

Pályázó  törvényes  képviselőjeként  hozzájárulok,  hogy  a  pályázaton  részt  vevő  

alkotásokból  a SEFAG  Erdészeti  és  Faipari  Zrt. kiállítást  szervezzen,  a  kiállított  művek  

mellett  feltüntetheti annak  alkotójának  nevét  és  életkorát,  településszintű  lakóhelyét.  Ezen  

túlmenően  hozzájárulok ahhoz,  hogy  a  SEFAG  Erdészeti  és  Faipari  Zrt.  a  nyertes  

pályaműveket,  valamint  alkotóinak nevét,  életkorát,  településszintű  lakóhelyét  és  a  

nyereményátadáskor  készült  fényképeket  saját, illetve    szervezeti    egységei    honlapján    

(www.sefag.hu,    somogyierdokhaza.hu,    kardosfa.hu, zselicicsillagpark.hu), valamint az 

ezekhez kapcsolódó Facebook oldalán feltüntethesse. 

 

Pályázó  törvényes  képviselőjeként  a  pályázaton  való  részvétellel  feltétel,  illetve  tér-  és  

időbeli korlátozás nélküli, visszavonhatatlan, határozatlan időtartamú, harmadik személynek 

átengedhető –  a  pályázathoz  kapcsolódó  esetleges  nyereményeken  kívüli  egyéb  külön  

díjazás  nélküli  – felhasználási   jogot   biztosítok   a   SEFAG   Erdészeti   és   Faipari   Zrt.   

részére   a   pályamű vonatkozásában. 

 

Kelt: ……………………….., 2018. ………. 

 

…………………… 

törvényes képviselő 

 
 

 

 


