
 

 
 

A MISKOLCI CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ  

Részvételi Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató́  

 
 

1. A jelen Részvételi Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató 
(„Szabályzat”) vonatkozik az Miskolci Csodamalom 
Bábszínház(székhely: 3525 Miskolc, Kossuth u.11.), mint 
Szervező ( „Szervező”) által az „Miskolci mesék” néven 

meghirdetett Pályázatra („Pályázat”).  
 
2. A Pályázat 2022. október 02. és november 11. között kerül 
megrendezésre. A Pályázat során a Szervező weboldalán 
(www.csodamalom.hu), Facebook és Instagramm oldalán pályázati 
felhívást tesz közzé. A pályázatra bárki jelentkezhet résztvevőként, 
két kategóriában: I. kategória: óvodás, II. kategória: iskolás. Az a 
résztvevő, aki a kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be, 
résztvevőnek tekintendő („Résztvevő”) és részt vesz a Pályázaton. 
A Résztvevő a Pályázat beküldésével és a jelentkezési lap szülő, 
gondviselő aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen 

Szabályzatot.  
 
3. A részvétel menete: A Résztvevő a Miskolci mesét megismerve 
rajzot készít. A kész rajzokat, a szülő, gondviselő által aláírt 
jelentkezési lappal együtt a bábszínház címére a megadott 
határidőn belül személyesen behozza. A Pályázat kiírója 
pályaműveket postai úton nem fogad. Csak azokat fogadjuk el 
melyek a megadott beadási határidőig érkeznek be a bábszínház 
titkárságára. 
 
4. A jelentkezési lap kitöltésével a pályázók és szüleik(gondviselőik) 

a leadással egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a beküldött 
rajzok a bábszínház tulajdonát képezik, és a pályázók nem kapják 
vissza azokat, valamint a bábszínház online felületein, kiállításon is 
megjelenjenek mindennemű ellenszolgáltatás nélkül. A rajz 
megosztásánál nem teszünk közzé személyes adatot a gyermekről. 
A Pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj nincs. 
 

http://www.csodamalom.hu/


5. Díjazás: Kategóriánkként 3-3 díjazott kerül kiválasztásra: 
 
6. A díjazottak a díjátadó ünnepségen kerülnek kihirdetésre 2022. 
november 21.-én 15:00 órától a Miskolci Polgármesteri Hivatal 
aulájában, melyen való részvétellel hozzájárul, hogy fotó készüljön 
a nyertesekről és munkáikról. Amennyiben nem tud valamely 
nyertes Résztvevő a díjátadón megjelenni, postán juttatjuk el a 
nyereményét. 
7. További Szabályzati pontok a Pályázattal kapcsolatban: 
7.1. A Miskolci Csodamalom Bábszínház és együttműködő 
partnereik jóvoltából kerül megszervezésre. 
7.2. A beküldött Pályázat utólag nem módosítható. Egy Résztvevő 
kizárólag egy Pályázat beküldésére jogosult.  
7.3. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, 
megbízottjai, és ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli 
hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatba hozhatóak a 
Pályázat megszervezésével.  
7.4. A Résztvevők a Pályázat beküldésekor a pályázati adatlapon 
megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok 
esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, 
technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli.  
7.5. Azok a Résztvevők, amelyek a Szabályzatban leírt előírásoknak 
valamilyen oknál fogva nem felelnek meg, a Pályázatból 
automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező kizárólag azokat a 

Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek megfelelnek a pályázati 
kiírás valamennyi pontjának. 
7.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket 
automatikusan kizárja a Pályázatból.  
7.7. A Pályázat során megadott adatokat a Szervező kizárólag a 
verseny lebonyolításának menetében használja fel, egyéb célokra 
nem, harmadik félnek nem adja ki.  
7.8. A Pályázatok a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a 
Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt 
beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Pályázatból kizárhatja.  
7.9. A Pályázat tartalmáért a Résztvevő vállalja a felelősséget, az 
ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is 
kizárólag a Résztvevő viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői 
jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal 
kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos 
felelősség kizárólagosan a Résztvevőt terheli, és az ilyen jellegű 
igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Résztvevőre 



áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket 
megsértő Résztvevőt a Pályázatból kizárja.  
7.10. A jelen Szabályzat megtalálható a Miskolc Csodamalom 
Bábszínház weboldalán is. A Résztvevő a Pályázaton való részvétel 
előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező 
a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért 
felelősséget nem vállal. 
A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy rajzát a kiíró kiállítsa, valamint a 
versenyről szóló cikkekben és közösségi felületeken illusztrációként 
felhasználhassa. 
 
 


