
I. TMRSZ rajzpályázat 

 

kiegészített* 
Játékszabályzata 

 
A játék meghirdetője és szervezője: Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (röviden: 
TMRSZ) 
 

Résztvevők, részvétel módja, feltételei, adatkezelés 

 
A kiírt rajzpályázaton részt vehet bárki, aki a 4. életévét már betöltötte. 
 
A részvétel feltétele a kitöltött regisztrációs lap pályaművel egyidőben történő megküldése, 
melyen szerepel a pályázó neve, születési ideje, lakcíme, szülő/gondviselő neve, e-mail címe, 
telefonszáma.  
A 14. életévét betöltött pályázó saját e-mail címét és telefonszámát is megadhatja, melynek 
megadása egyébként nem kötelező, azok csak a kapcsolatfelvételt könnyítik meg. 
A regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával a pályázó (szülő/gondviselő) elismeri, hogy a 
mű saját munka, és belegyezik, hogy az arról készült fényképet a kiíró honlapján és facebook 
oldalán megjelentesse. 
 
A játékban való részvétel önkéntes, a regisztrációval a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a 
regisztrációs lapon megadott személyes adatait a TMRSZ – a vonatkozó jogszabályok szerint 
– a játék lebonyolítása érdekében kezelje legkésőbb a játék lezárásáig, vagy visszavonásig. 
A játék lezárását megelőzően az adatok kezelésére adott hozzájárulást a 
tmrsz2004@gmail.com e-mail címen lehet visszavonni. 
Az adatokat kizárólag a játékhoz használjuk fel, a regisztrációs lapok (és az ott megadott 
adatok) az eredményhirdetést követően megsemmisítésre kerülnek. 
 
Hordozóanyag: papír, alkalmazható technika: szabadon választott (színes ceruza, filc, 
zsírkréta, tempera, víz- vagy olajfesték, grafit, szén, tus, ezek ötvözete, mozaik, stb) 
 
A műveket a TMRSZ postacímére kell eljuttatni: 7101 Szekszárd, PF: 297. , esetleg 
személyesen eljuttatni a Központi Koordinációs Irodába (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. 
3. em. 306-307.) 
 
Minden egyes alkotás hátoldalára kerüljön fel a készítőjének neve, életkora, ennek hiányában 
a művet sajnos nem tudjuk befogadni. 
 

A játék időtartama 

 
2019. július 01-jén kezdődik és az eredményhirdetéssel zárul. 
 
Természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk a játékszabályzatba foglalt határidők 
betartása érdekében, előre nem látható okból bekövetkező késedelem azonban előfordulhat, 
mellyel kapcsolatban felelősséget nem vállalunk. 
A TMRSZ fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, ha a játék kapcsán 
visszaélés vagy szabályszegés merül fel, továbbá kiegészítésére, szükség esetén módosítására. 
Vis maior esetén jogosult a játékot bármikor bejelentés nélkül visszavonni. 
 
A pályaművek beküldésének határideje ( a postára adás utolsó napja ) 2019. július 21.  
 
A rajzokról (egyéb munkákról) készült fényképfelvételek legkésőbb 2019. július 28-tól a 
TMRSZ honlapján és facebook oldalán kerülnek megjelentetésre. A szavazás zárására 2019. 
augusztus 15-én 12.00 órakor kerül sor. 
 



Az eredményhirdetés időpontja 2019. augusztus 22. 
 

Szavazás, értékelés 

 
A pályaművekről készült fényképek a TMRSZ weboldalán jelennek meg, melyekre 
elektronikus levélben lehet szavazni. Egy e-mail címről több munkára is lehet szavazni, de 
egy rajzra ugyanazon e-mail címről csak egy szavazatot fogadunk el. 
Szavazni lehet továbbá a TMRSZ facebook oldalán is, ahol egy képre egy személytől 
(facebook profiltól) szintén csak egy szavazatot fogadunk el. 
 
*Az elfogulatlan szavazás elősegítése érdekében az alkotók teljes nevét nem hozzuk 

nyilvánosságra a szavazás ideje alatt. 

A szavazás alapján a pályázók közül korosztályonként egy közönségdíjas alkotás kerül ki, 

azaz amely rajzra a korosztályában a legtöbb szavazat érkezik. 

Továbbá a TMRSZ KKI megbízott munkatársai – zsűri - véleményezik a rajzokat (nem 

szakmai bírálat), és különdíjat ítélhetnek meg. 

A weboldalon és a facebook-on leadott szavazatok összesítése, és a rajzok értékelése után 

kerül sor az eredményhirdetésre. Az alkotások képgalériánkban továbbra is megtekinthetők 

lesznek (hozzájárulás esetén). 

 

A nyerteseket e-mail üzenetben értesítjük, email cím hiánya esetén telefonon, végső esetben 
levélküldeményben. 
 
*Korosztályok: 

 

• picik (4-6 évesek), 

• kicsik (7 évesek), 

• nagykicsik (8-9 évesek), 

• kisnagyok (10-11 évesek), 

• nagyok (12-15 évesek) 

• legnagyobbak (18+ évesek) 

 
 
A nyertesek jutalma egy-egy legalább 5.000 Ft (Ötezer forint) értékű kreatív csomag, melyet 
postai úton, a regisztrációs lapon megadott lakcímre juttatunk el, igény esetén - egyeztetést 
követően – személyesen átvehető a TMRSZ KKI-ban (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11. 
3. emelet 306-307.) 

 
Egyebek 

 
A szervező kijelenti, hogy a fenti információk a játék meghirdetésének időpontjában a 
valóságnak teljes egészében megfelelnek. 
*A szervező jogosult a játékszabályzat módosítására, kiegészítésére a már regisztrált 

játékosok értesítése mellett. (A kiegészítés jelen szabályzatban dőlt betűvel jelezve.) 
 
A jelen játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a játékban való részvétellel 
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 
 
Személyes adatokkal kapcsolatos jogainak megsértése esetén a TMRSZ-hez, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 
 
 

Jó játékot kívánunk! 


