
MESETÁL rajzpályázat 

Szabályzat 

A MESETÁL rajzpályázat a 2017. évi Világ Legnagyobb Tanórájának keretében kerül 

meghirdetésre, amely minden általános iskolai alsó tagozatos gyermek 

pályamunkáit várja értékes nyereményekért cserébe. A pályázat szervezője a 

PontVelem Nonprofit Kft. 

 

A pályázat leírása:  

 

A Világ Legnagyobb Tanórája keretében és a PontVelem Okos Program 

szervezésében meghirdetésre kerülő MESETÁL rajzpályázatra alsó tagozatos 

általános iskolás diákok pályamunkáit várjuk. A beérkező pályázatokat szakmai zsűri 

értékeli és az általuk kiválasztott három legjobb pályamunkát díjazzuk. Egy tanuló 

csak egy pályamunkát küldhet be.  

 

A MESETÁL rajzpályázat az étkezési szokások megismerését célozza. A gyerekeknek 

egy általuk választott mesét kell illusztrálniuk, amely a táplálkozással kapcsolatos, pl. 

Kőleves, Kisgömbőc, A só. A magyar meséken keresztül a gyerekek megismerhetik a 

táplálkozáshoz kapcsolható globális problémákat, pl. éhezés, szegénység, valamint 

annak megoldásait, erkölcsi tanulságait.  

 

Formai és tartalmi követelmények: 
 

A műveket bármilyen technikával készíthetik (rajz, filc, zsírkréta, stb.), terjedelme ne 

haladja meg az A4-es méretet. A pályamunkákat a 

www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/mesetal-palyazat oldalon adhatják le az 

alapadatok kitöltését követően. A feltölthető dokumentumok maximális mérete 

5MB lehet. 
 

Kérjük a beküldött pályaműveket mindenképp őrizzék meg, hogy később 

igazolhassák eredetiségét! 

 

A pályázat ütemezése: 

Pályázat kezdete: 2017. szeptember 18. 

Pályázat vége: 2017. október 02.  

Eredményhirdetés: 2017. október 16. 

 

Adók és közterhek:  

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék 

megfizetését a PontVelem Nonprofit Kft. vállalja. 

  

http://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/mesetal-palyazat


Egyéb rendelkezések: 

- Az ajándékokat az eredményhirdetés után abban az iskolában kaphatják meg 

a nyertesek, ahol regisztrált tanulóként vannak számon tartva. A nyeremény 

készpénzre nem váltható. A tárgyi nyereményeket legkésőbb 2017. október 30-ig 

eljuttatjuk postai úton a nyertesek iskolájába. 

 

- A nyertes diákok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nyereménnyel legalább 

egy képet készítenek, majd elküldik azt a temahet@pontvelem.hu e-mail címre. 

A kép a PontVelem Nonprofit Kft. tulajdona lesz és korlátlanul felhasználhatja azt. 

 

- A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat 

szervezője, a PontVelem Nonprofit Kft. a pályázó adatait (név, e-mail cím) 

díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és 

dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A pályázók 

hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a PontVelem 

Nonprofit Kft. marketing tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik 

személyeknek a PontVelem Nonprofit Kft. ezen információkat nem adja tovább.  

 

- A kiskorú pályázó csak a szülő vagy törvényes képviselő tudomásával és 

beleegyezésével vehet részt a pályázaton. 

 

- Amennyiben a nyertes diákokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény 

juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában, a PontVelem 

Nonprofit Kft. döntése végleges és nem vitatható. Bármilyen felmerülő vitás 

esetben a PontVelem Nonprofit Kft. döntése az irányadó. 

 

- A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben 

valamely pályázó diák részéről bármilyen manipulációt, illetve a pályázat 

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 

tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a diákot azonnali 

hatállyal kizárja a pályázatból. A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár 

a díj átvételét követően is – a programból való kizárás következményét és 

esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A PontVelem Nonprofit Kft. 

döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

 

- A PontVelem Nonprofit Kft. kizárja a felelősségét minden a weboldala szerverét 

ért vagy meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden 

kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat során, a pályázat esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. 

 

- A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat 

módosítására ill. kiegészítésére. 
Budakeszi, 2017. 08. 06. 
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