
Melyik	a	kedvenc	épületem?	
Rajzpályázat	gyerekeknek	

	
Játékszabályzat	

	
1. A Szervező 
A nyereményjáték szervezője a Mapei Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2., Cégjegyzékszám: 13-09- 
065163, Adószám: 10545863-2-44) (továbbiakban: "Szervező"), amely a jelen szabályzatban 
Foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
A rajzpályázat időtartama: 
Pályázatok beküldésének határideje: 2020. április 27. - május 17. 
Közönségszavazás: 2020. május 19. – május 31. 
Eredményhirdetés: 2020. június 2. 
 
2. A rajzpályázat menete 
Rajzold le, hogy Neked melyik a kedvenc épületed – és egy pár sorban írd is le. Kíváncsiak 
vagyunk milyen épület tetszik neked a legjobban és miért? Különleges élményed vagy érzéseid 
kapcsolódnak hozzá, vagy egyszerűen csak csodálatosan szépnek tartod.  
Az alkotás A4-es papírra készüljön el, bármilyen rajztechnika felhasználásával (színes ceruza, 
zsírkréta, vízfesték stb.) Az elkészült rajzról készüljön egy fotó, vagy kerüljön a rajz 
beszkennelésre. A http://www.mapei.com/adv/HU/rajzpalyazat weboldalon ki kell tölteni a 
pályázati jelentkezést, majd a képet maximum 1 MB méretű jpg vagy pdf formátumban el kell 
küldeni email-ben a pályázó nevének feltüntetésével a jarfas.andrea@mapei.hu e-mail címre. 
Egy pályázó csak egy pályaművel indulhat a versenyen. A beérkezett pályázatokra minden 
esetben visszajelzünk, a visszajelzéssel együtt lesz érvényes a pályázat. 
 
3. Kik vehetnek részt a Rajzpályázatban? 
� A pályázaton 6-12 éves korú gyerekek vehetnek részt, törvényes képviselőjük segítségével. 
� A pályázaton való részvételhez a pályázó nevében a pályázó törvényes képviselőjének 
jóváhagyása szükséges. 
� A Rajzpályázatban a Szervező, Lebonyolító, illetve közreműködőik, valamint munkavállalói, 
továbbá mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói 
nem vehetnek részt. 
� A pályázó a Rajzpályázatban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 
Játékszabályzatot annak rendelkezéseit feltétel nélkül elfogadja. 
� Amennyiben a Játékszabályzat a Rajzpályázattal összefüggésben valamely kérdést nem 
szabályoz, úgy e kérdésben a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
� A Pályázó a Pályázatának beküldésével szavatolja, hogy az általa beküldött Pályázat saját 
alkotás, nem sérti mások szerzői vagyoni és felhasználási, illetve egyéb jogait. 
 
 



4. Nyeremények 
Fődíj - a zsűri által kiválasztott pályázónak: 
20.000 forint értékű ajándék, melyet a nyertes választ ki a www.jatekshop.eu weboldalról. 
Közönségdíj - a közönségszavazás nyertesének: 
15.000 forint értékű ajándék, melyet a nyertes választ ki a www.jatekshop.eu weboldalról. 
 
5. Nyertesek értesítése 
A nyertesekkel a Szervező e-mail üzenetben veszi fel a kapcsolatot és egyezteti velük a díj 
átvételének részleteit. A Szervező a nyertesek nevét a Mapei Kft. a weboldalán és a facebook 
oldalán is közzéteszi a nyertes pályaművekkel együtt. 
A nyertes nem jogosult a díj átvételére, ha: 
� az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol; 
� bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 
� egyértelműen bizonyítható, hogy a pályaművet nem ő készítette; 
� a pályamű jogszabályba ütközik, vagy más jogát, vagy jogos érdekét sérti; 
� jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti; 
Abban az esetben, ha valamelyik nyertes nem jelentkezik 3 munkanapon belül, úgy 
automatikusan a pótnyertesre száll a nyeremény. 
 
6. Nyeremények átvétele 
A díj átvételének részleteit Szervező minden nyertessel e-mailben egyezteti. A nyertesek 
magukat személyi okmányuk felmutatásával kötelesek igazolni. A Pályázók kötelesek 
együttműködni a díjak átvétele érdekében. Amennyiben nyertes jelen Játékszabályzatban 
foglaltaknak, vagy Lebonyolító felhívásának nem tesz eleget, és a díj átvétele nyertes 
érdekkörében felmerülő okból kifolyólag meghiúsul, a díj a későbbiekben nem vehető át, és 
ezért a Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. Szervező dönthet 
arról, hogy a díjat postai úton juttatja el Nyertes részére, az általa megadott címre. Szervező 
ezen döntéséről Nyertest e-mailben értesíti. 
 
7. A Szervező felelőssége 
A Szervező kizárja felelősségét a Pályázók téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen 
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, 
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható 
elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből 
eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A 
Szervező, valamint a Szervező által megbízott közreműködő egyike sem felelős, és kizár 
mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Rajzpályázatban való részvétel során, a 
Rajzpályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Rajzpályázat során 
bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 
veszteségekért. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének 
gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a 
Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal 
kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a 
Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és 
sikeresen le nem zárják. A Pályázat hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a 



Rajzpályázaton való részvételt kizárólag önként és saját kockázatára vállalja. 
 
8. Adatkezelés és adatvédelem 
A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya 
alá. A Pályázatban való részvételre és nyereményre kizárólag az a személy jogosult, aki 
pályázatát szabályosan benyújtotta és helyesen adta meg a Szervező számára a Pályázó 
azonosításához szükséges adatokat. (Név, e-mail cím, törvényes képviselő neve, 
telefonszáma). A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért 
(pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés 
elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállal. Az adatkezelés szabályait Szervező jelen szabályzatban 
rögzíti. 
 
9. Kizárás 
A Rajzpályázatból kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik a Rajzpályázat szellemével 
ellentétesen vesznek részt a pályázatban, vagy bizonyítást nyer, hogy a pályázat nem a saját 
alkotásuk, illetve nem tudják bizonyítani a gyerek pályázatban megadott életkorát. 
 
10. Vegyes rendelkezések 
A Rajzpályázat szervezője az esetleges hibás jelentkezésekért felelősséget nem vállal. 
A díj készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Szervező egyoldalúan jogosult a 
Rajzpályázat megszűntetésére, felfüggesztésére, jelen szabályzat módosítására, a játék 
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, felhívás visszavonására, vagy egyéb 
változtatásokra, mely minden esetben a közzététel napján lép hatályba. 
 
A Rajzpályázat információk megtalálhatók a http://www.mapei.com/adv/HU/rajzpalyazat 
weboldalon. A pályázók a Rajzpályázattal kapcsolatban a jarfas.andrea@mapei.hu e-mail 
címre küldhetik el kérdéseiket, észrevételeiket.  
A Szervező a Rajzpályázat lezárását követő 3 napon túl a Rajzpályázat kapcsolatos észrevételt, 
kérdést, reklamációt nem tud befogadni. 
 

 

2020. április  


