
 

 
Részvételi szabályzat 2020. 

 
A részvételi szabályzat tartalmazza a Net-Penna Online tollforgató versenykiírását, 
megszervezését, a részvétel feltételeit, a nyertesek személyének megállapítását és 
közlését, valamint a versennyel kapcsolatos valamennyi adatkezelési és adatvédelmi 
kérdést a jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szabályoz, az alábbi feltételek 
szerint.  
 
I. A versenyben részt vevő személyek  
A Net-Penna Online tollforgató versenyen részt vehet bárki, akinek beérkezik az online 
felületen vagy a csoda@orbiinfo.hu címre a regisztrációja és a regisztrációs díja, kiskorú 
versenyző esetén regisztrációja, regisztrációs díja és a szülő/gondviselő által kitöltött, 
aláírt „Hozzájáruló nyilatkozat” című nyomtatvány.  
 
II. A Net-Penna Online tollforgató verseny témája 

A Net-Penna Online tollforgató verseny Csodamag fantáziacímmel várja a meséket, 
verses meséket, verseket, gondolatfutamokat. Pályázni lehet minden olyan szabadon 
választott témában megírt alkotással, amely címében vagy szövegében szerepel a 
Csodamag szó. Várunk minden magyar nyelvű alkotást, amely maximálisan 5 db A/4-es 
oldal terjedelmű. 
 
III. A Net-Penna Online tollforgató verseny menete  

1. A Net-Penna Online tollforgató versenyre jelentkező elkészíti az alkotását a II. pont 
szerint.  
 
2. A pályázó kitölti online a Regisztrációs lapot és Hozzájáruló nyilatkozatot és befizeti 
a regisztrációs díjat. A regisztrációs díj összege 508 Ft/fő. 
 
3. Az elkészült és beküldött anyagokat értékeljük és közzétesszük. 
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A műveket e-mailen csoda@orbiinfo.hu e-mail címre várjuk vagy online feltölthetők a 
https://www.orbiinfo.hu/versenyek/net-penna weboldalon. 
 
4. Szervező az általa legjobbaknak ítélt meséket jutalmazza.  
Díjazás kategóriái: 
❖ a legtöbb honlapon megjelenő alkotást beküldő 3 versenyzőt 
❖ a Router Learning Oktató terem által legjobbnak ítélt 3 alkotást 

A versenyzők között értékes tárgynyereményeket, könyvutalványt, társasjátékot, 
informatikai nyereménytárgyat sorsolunk ki. Minden regisztráló oklevélben részesül.  

 
5. A beérkezett anyagokat a Szervező saját belátása szerint előválogatja, és az arra 
alkalmasnak ítélt műveket a honlapján folyamatosan közzéteszi.  
 
6. Szervező a beérkezett mesék száma függvényében dönthet úgy, hogy további 
versenyt hirdet az online meseíró versenyen résztvevőknek.  
 
7. A Net-Penna Online tollforgató versenyre beérkezett pályaműveket a Szervező a 
kommunikációjához, illetve későbbi kampányaihoz szabadon felhasználhatja – 
függetlenül attól, hogy díjazásban részesült-e az alkotás.  

 
IV. Díjazás  
A nyeremény másra át nem ruházható, pénzösszegre be nem váltható. Szervező saját 
belátása szerint különdíjat állapíthat meg. A nyeremények az alkotásokkal megküldött 
postacímekre kerülnek kipostázásra az elbírálást követő 30 napon belül. A versenybe egy 
pályázó több mesével is jelentkezhet. Amennyiben nem valós személyek kerülnek 
megállapításra, akkor a pályázó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben 
pótnyertes(ek) kerül(nek) megállapításra a szabályzat egyéb pontjainak megfelelően.  
 
V. Pályázati feltételek 

A Net-Penna Online tollforgató versenyre történő jelentkezéssel valamennyi pályázó 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén akár arccal, névvel is megjeleníthető 
a Szervező honlapján és Facebook oldalán.  
 
VI. Felelősség kizárás  
A versenyben felmerülő, vagy adatfeltüntetésből származó hiányosságért (névelírás, 
téves adatközlés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. A Versenyzők az általuk tévesen 
szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok 
helytállóságát a versenyre történő jelentkezés során, vagy azt követően a Szervezőnek 
módjában áll ellenőrizni.  
 
VII. Pótnyertesek megállapítása  
Amennyiben a Szabályzat szerint valamely pályázó helyett pótnyertest kell 
megállapítani, a pótnyertes megállapítása a Szabályzat e szakasza szerint történik. A 
pótnyertes pályázót akként kell megállapítani, hogy a valamely okból kizárt vagy kiesett 
pályázót a IV. pont szerinti rendezett listából ki kell húzni, majd a díjazott pályázókat az 
ekként módosított sorrend alapján kell a IV. pont szerint megállapítani.  
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VIII. Adatkezelési szabályok  
A Net-Penna Online tollforgató verseny elsődleges célja a díjazott pályázó nyereményben 
részesítése, mesék online közzététele. A Net-Penna Online tollforgató verseny során a 
Szervező által gyűjtött személyes adatok kezelésének célja a nyertes pályázó 
megállapítása, a nyertesség tényének, valamint a nyertes pályaművet benyújtó gyermek 
a nyertesség tényével együttesen történő közzététele esetlegesen névvel és arccal, akár a 
Szervező honlapján, akár Facebook oldalán, a nyertes pályázó településnevével együtt. A 
részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen Szabályzat alapos elolvasása. A Szervező 
minden esetben úgy tekinti, hogy a Net-Penna Online tollforgató versenyrésztvevői a 
szabályzatot a pályázás előtt elolvasták. A résztvevők a meséjük megküldésével 
elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulásukat adják a Szabályzatban meghatározott, 
a pályázók által önkéntesen megadott személyes adatokkal végzett, a fentiekben kifejtett 
célokból történő adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja 
az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező által kezelt személyes adatok: 
a pályázó vezetékneve, keresztneve, postacíme, szülőjének, gondviselőjének (nagy korú 
versenyzőnek) email címe, telefonszáma, illetve opcionálisan a pályázó fényképe. Az 
adatkezelés céljai a Net-Penna Online tollforgató versenylebonyolítása (nyertesek 
megállapítása, értesítése, reklamációk kezelése, nyeremények átadása, nyertesek 
adatainak nyilvánosságra hozatala), valamint az e fejezetben megállapított promóciós 
tevékenység. A Szervező adatfeldolgozóként a következő személyt használja: Orbánné 
Kalmár Judit Krisztina. A Szervező a Versenyzők által megadott személyes adatokat az e 
pontban megnevezett vállalkozáson és személyen kívüli harmadik személyek részére 
nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé. Az adatkezelés időtartama a Net-Penna Online 
tollforgató versenykezdete (2020. augusztus 27.) és az utolsónak átadott nyeremény 
közötti időszakra vonatkozik. Az érintettek jogorvoslati jogait a 2011. évi CXII. törvény 
tartalmazza. Az érintettek a csoda@orbiinfo.hu email címre küldött, a személyes 
azonosításukra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, 
ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. 
Ebben az esetben személyes adatait a Szervező azonnali hatállyal törli. Amennyiben 
azonban a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásra a díjazottak 
megállapítását vagy/és a nyeremény átadását/felhasználását megelőzően kerül sor, az 
érintett pályázó helyett a Szabályzat rendelkezései szerint pótnyertes(eke)t kell 
megállapítani.  
 
IX. Szerzői jog  
Az online versenyen a pályaművek benyújtásával a pályázó és valamennyi – a pályamű 
elkészítésében részt vevő – tagja kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad a 
Szervező részére, hogy az online versenyen benyújtott pályaművet – azok díjazásától 
függetlenül – a Szervező bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja. A 
felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra a lehető legteljesebb 
mértékben kiterjed. A Net-Penna Online tollforgató versenyre a pályamű benyújtásával a 
szülő, gondviselő kijelenti és szavatol azért, hogy a Szervező jogszerzése semmilyen 
tekintetben nincs akadályozva vagy korlátozva. A pályaművek felhasználásával 
kapcsolatos valamennyi, a Szervezővel szemben támasztott igényért az pályaművet 
benyújtó szülője, gondviselője teljes egészében helytállási kötelezettséggel tartozik.  
 
Sopron, 2020. augusztus 26. 


