"Szárnyalj velünk!" – pályázat Pályázati szabályzata - 2020.02.05.
1. Az amatőr versírói pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője és lebonyolítója: A Gyóni Géza
Irodalmi kör (a továbbiakban: ”Szervező”).
2. Részvételi feltételek
2.1. A Pályázatban kizárólag a Dabas város középiskoláiban tanuló diákok, Dabas város területének
lakosai, valamint Dabas város területén dolgozók vehetnek részt, a 2.2 pontban meghatározott
személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Pályázó”) vehet részt, aki a Pályázat
időtartama alatt (2020.02.06-2020.03.08) az info@dabik.hu e-mail címre a jelen szabályzatban, illetve
a

Pályázat

leírásában

szereplő

feltételek

szerinti

(részletek

a

pályázatról:

http://www.dabik.hu/szarnyalj-velunk-palyazat) megküld két darab verset vagy prózaverset (a
továbbiakban Verset (alkotást); a továbbiakban együtt: Pályázat).
Figyelem! 18 év alatti Pályázó kizárólag írásos Szülői hozzájárulási nyilatkozattal (megtalálható a
Pályázat kiírásánál: http://www.dabik.hu/szarnyalj-velunk-palyazat) pályázhat a Pályázaton!
A Pályázat részletei (részletes leírás itt olvasható: http://www.dabik.hu/szarnyalj-velunk-palyazat):
A felhívás célja:
- lehetőséget adni a területünkön tanuló, illetve az itt élő amatőr alkotóknak a bemutatkozásra,
- tágítani az irodalmat kedvelők, az irodalmat művelők körét,
- formálni a jövőt, élhető jelent biztosítani az utókornak,
- együtt ünnepelni a Magyar Költészet napját.
Egy Pályázó maximum 2 alkotást küldhet be.
Életkor szerinti kategóriák:
- 15-25 év
- 25 év felett
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Nevezési díj nincs!
A Pályázók csak saját alkotásaikkal vehetnek részt, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező korlátozás
nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, ellenszolgáltatás nélkül – felhasználhassa alkotásaikat
nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, valamint a különféle
médiacsatornáin, pl., de nem kizárólag www.dabik.hu és A Gyóni Géza Irodalmi kör Facebook oldalán.
A beküldött alkotásokat egy 5 főből álló zsűri értékeli.
Az értékelés során kiválasztják azokat az írásműveket, melyek bekerülnek a Gyóni Géza Irodalmi Kör
“Magyar Költészet napi” kiadványába, illetve elhangzanak az ünnepélyes eredményhirdetés
gálaműsorán. Erről, és az ünnepélyes díjkiosztó gálaműsor időpontjáról az érintetteket emailben értesíti
a Szervező.
Díjak, melyekben a kiválasztott művek szerzői részesülnek:
- oklevél
- a Pályázók alkotásait is tartalmazó kiadvány egy példánya
Díjak, melyekben a 6 legjobbnak értékelt alkotás szerzői részesülnek:
- oklevél
- a Pályázók alkotásait is tartalmazó kiadvány egy példánya
- ajándékcsomag
2.2. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező vezető munkavállalóinak valamint az értékelő bizottság
tagjai és tagjainak közeli hozzátartozói.
2.3. A Pályázók a beküldés során használt e-mail címükkel és megadott nevükkel kerülnek
azonosításra. A Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.
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2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Pályázati kiírásban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek
meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat (név, e-mail
cím) megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Pályázatból.
2.5. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázók saját e-mail
címükkel, vagy a pályázó nevében közeli hozzátartozó a Pályázó írásbeli meghatalmazása alapján a
Pályázó nevének megadásával küldi be.
Formai követelmények:
A verseket, prózaverseket emailben kérjük beküldeni, az alábbi módon.
Email tárgymező: Szárnyalj velünk/ dabik/pályázó neve
Pályázó neve:
E-mail címe:
Életkora:
Pályázati mű 1.:
Pályázati mű 2.:
2.6. A Pályázat beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló
tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a
hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.7. A Pályázatokat a Pályázati kiírás feltételeinek megfelelően a Szervező megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Pályázatszabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Pályázatból kizárhatja.
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2.8. A Pályázatból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, akik
tisztességtelenül járnak el, ide értve azt az esetet, ha nem saját alkotásuk megosztásával, hanem
plágium beadásával vesznek részt a Pályázaton. A jelen pontban meghatározott és egyéb ide sorolható,
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Pályázók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt,
amelyet a Pályázattal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
3. A Pályázat menete
A pályázat 2020.02.06. 12:00 és 2020. 03.08. 23.59 között tart.
Az eredményhirdetésre 2020. április 04-én kerül sor a gálaműsoron.
3.1. Nyertes Pályázatok, Nyeremény(ek): A beküldött alkotásokat egy 5 főből álló zsűri értékeli.
Díjak, melyekben a kiválasztott művek szerzői részesülnek:
- oklevél
- az alkotásaikat is tartalmazó kiadvány egy példánya
Díjak, melyekben a 6 legjobbnak értékelt alkotás szerzői részesülnek:
- oklevél
- az alkotásaikat is tartalmazó kiadvány egy példánya,
- ajándékcsomag
===============================
A nyertesek részére az általuk megadott e-mail címre megküldjük az értesítést és a nyeremény
átvételének módját, illetve a nyertesek nevét és az általuk megosztott alkotásokat a Szervező közzé
teszi a különféle médiacsatornáin, pl., de nem kizárólag a www.dabik.hu és A Gyóni Géza Irodalmi kör
Facebook oldalán.
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3.2. Bírálat
A beérkezett pályázatokat 2020.03.08-át követően egy 5 főből álló zsűri értékeli.
3.3. A nyeremények átvétele
A Szervező a nyertes Pályázatokat a különféle médiacsatornáin, pl., de nem kizárólag a www.dabik.hu
és A Gyóni Géza Irodalmi kör Facebook oldalán megosztja, közzétéve a beküldő nevét és megnevezve
a nyereményt. Emellett a Nyerteseket a Pályázat beküldésére használt e-mail címen értesíti.
3.4. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása: A Szervező a Nyerteseket e-mailben és különféle
médiacsatornáin, pl., de nem kizárólag a www.dabik.hu és A Gyóni Géza Irodalmi kör Facebook
oldalán keresztül értesíti.
4. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok, Szerzői jogok
4.1. A jelen Pályázatszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Pályázatban részt
vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, és
Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Pályázattal
összefüggésben, annak időtartama alatt kezelje; a nyertesek nevét a Szervező minden további feltétel és
ellenérték nélkül, a Pályázattal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. A Pályázó részvételével elfogadja a
Pályázatszabályzat minden rendelkezését.
4.2. Az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatok
feldolgozását a Szervező, mint adatfeldolgozó végzi. Amennyiben a Pályázó személyes adatainak
törlését a Pályázat időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Pályázatban való minden
jogosultságát elveszti, és a Pályázatból kizárásra kerül.
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4.3. A Pályázat során megosztott alkotások vonatkozásában a Pályázó, mint Szerző nyilatkozik, hogy
azok

többszörözéséhez,

terjesztéséhez

és

online

közzétételéhez,

neve

feltüntetése

mellett

maradéktalanul hozzájárul. Szerző felhasználási jogot enged a Szervezőnek, hogy a beérkezett alkotást
(annak részleteit) különféle médiacsatornáin, pl., de nem kizárólag a www.dabik.hu és A Gyóni Géza
Irodalmi kör Facebook oldalán, a Pályázattal összefüggésben közzé tegye. Tekintettel arra, hogy A
Gyóni Géza Irodalmi kör által kiírt "Szárnyalj velünk!" Pályázat egy kultúrális kezdeményezés,
valamint hogy a Pályázó a jelen szabályzatban foglaltakat a Pályázatra való jelentkezéssel együtt
maradéktalanul elfogadta, illetve az alkotásának nyilvánosság felő közvetítését is kifejezetten kéri a
Szervezőtől, az Szjt. tv. (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, itt olvasható:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv) által előírt felhasználási engedély írásba foglalása
az Szjt. tv.-ben foglaltak alapján mellőzhető.
5. Egyéb rendelkezések
5.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során
keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
5.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.dabik.hu weboldalt, illetve az azt működtető
szervert ért egyéb ismert és/vagy a Pályázat kiírásakor nem ismert, a Szervező hatáskörén kívül eső
támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Pályázók téves
rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
5.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a pályázat szellemével
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a pályázatból.
5.4. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
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5.5. A Pályázat semmilyen módon nem szponzorált az Facebook által, illetve semmilyen tekintetben
nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Facebook részére, hanem a Szervező
részére történik.
5.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a
Pályázat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Pályázat egyéb közleményeivel
azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Kelt: Dabas, 2020.02.05.
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