„Mit adtak nekünk a rómaiak?”
Országos Tárgyalkotó Pályázat
Szabályzata
Kérjük, hogy ezt a szabályzatot figyelmesen olvasd el, és csak akkor indulj a pályázaton, ha
az ebben foglaltakat megértetted, illetve azokat önként és egyértelműen elfogadod. Ha kiskorú
vagy, kérj engedélyt a szüleidtől!
A Pályázat kiírója és szervezője: a Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány
Képviselője: Langmayer Katalin, a kuratórium elnöke (70 503 1316;
langmayerk@gmail.com)

Célunk:
 komplex ismeretszerzés
 múltunk, történelmünk tiszteletére nevelés
 jobbnál jobb ötletek kapjanak teret, melyek meggyőzően szemléltetik a diákok
kreativitását, tudását, fantáziájuk szabad szárnyalását
 értelmes szabadidő-eltöltés
 tehetségápolás
1. A Pályázaton résztvevő személyek és a nevezés
12-18 éves diákok jelentkezését várjuk. Jelentkezni egyénileg vagy párosan lehet a
langmayerk@gmail.com e-mail címen. (Pl: részt kívánok venni a pályázaton/név). 24 órán
belül átküldjük a jelentkezési lapot a regisztrációs számmal együtt, amit kitöltve kell
visszaküldeni. Kiskorúak egyéni és közös munkái esetén mind a nevezéshez, mind az
alkotások beküldéséhez írásos szülői hozzájárulás kell.
2. Mikor érvényes egy pályázat?
Benyújtott pályázatodat akkor tekintjük érvényesnek, ha az alább felsorolt összes feltételnek
eleget tesz:
 regisztráltál, és elfogadtad a Szabályzatot;
 kaptál visszaigazoló kódot;
 időre beküldted a pályamunkádat;
 csatoltál alkotói munkanaplót a pályamunkádhoz;
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3. A Pályázat időtartama és ütemezése

A pályázati kiírás közzététele

2016. április 1.

Nevezés

2016. április 1-től június 30-ig

A pályamű leadási határideje

2016. augusztus 22.

Ünnepélyes eredményhirdetés,
díjak átadása

2016. szeptember 17., szombat, 11.00 óra

4. A Pályázat díjazása

Díjazásra csak a határidőn belül regisztrált és beadott pályaművel jelentkezők kerülhetnek.
A díjak átvételére kizárólag a díjátadó ünnepségen van lehetőség, postai úton nem áll
módunkban az ajándékot(kat) elküldeni.
Szakmai zsűri
Szakmai tanácsadó: dr. Duló Károly c. egyetemi docens, Balázs Béla-díjas filmrendező
A zsűri elnöke:
Mráv Zsolt régész, szak-muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum
igazgatóhelyettese
Zsűritagok
 Bocsák István Károlyné pedagógus, főiskolai tanár, helyi képviselő
 Csoma Attila történész, a VOKE JAMK igazgatója, helyi képviselő
 Lőrincz Róbert, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatója
 Eich László KLIK Dunakeszi igazgatója, középiskolai történelem tanár

Díjak
A zsűri bírálata és döntése alapján az arra érdemes egyének, illetve a párosok mindkét
tagja kap oklevelet és vásárlási utalványt
I.
díjként egyenként 20.000 Ft,
II.
díjként egyenként 15.000 Ft,
III.
díjként egyenként 10.000 Ft értékben.
Indokolt esetben a zsűri különdíjakban is részesítheti a pályázókat.
Az Alapítvány ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy megfelelő számú érvényes
pályamunka hiányában a szakmai zsűri háromnál kevesebb pályázót díjazzon, illetve a
pályázatot esetleg érvénytelennek nyilvánítsa, és lezárja.
Háromnál kevesebb díj kiosztása vagy a pályázat érvénytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó
nem jogosult arra, hogy kártérítési igényt érvényesítsen az Alapítvánnyal szemben.

2

Támogatóink
Fő támogatónk: Szerencsejáték Zrt.
További támogatóink:
 VOKE JAMK Dunakeszi
 Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
 KULTÚRBARLANG
 ÓRIÁS TÁRSAS
 Magyar Nemzeti Múzeum
 Pest Megyei Civil Információs Centrum, Eich László, Dunakeszi Járás tankerületi
igazgatója, Oktatási Hivatal, Magyar Limes Szövetség és még nagyon sokan, akik a
pályázati kiírás széleskörű terjesztéshez járulnak hozzá.
 Dunakeszi Város Programirodája olyan reklámanyag elkészítésével, mellyel
megjelenhetünk a városi programfüzetben
 Keszi-Pressz Médiaszolgáltató Kft. cikkek nyomtatott és online megjelentetésével a
Dunakanyar Régió és Dunakeszi Polgár című újságban
 Keszi TV és Kovácsné Dobay Márta
A nyeremények pénzre nem válthatók.
A Szervező NEM vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó
személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további
adók, járulékok megfizetését sem.
4. A pályázat leírása
A meghirdetés módja:
A pályázati felhívás és a szabályzat 2016. április 1-én kerül meghirdetésre az Alapítvány
honlapján, valamint
- általános és középiskoláknak szóló felhívásban a facebookon
- az Oktatási Hivatal honlapján
- a Limes Szövetségen keresztül
- a dunakeszi.hu honlapon
- CIC
- együttműködő partnereink honlapjain, újságokban
- azoknak, akik előző pályázatainkon részt vettek, személyesen
Pályázati kategóriák:
1. Egy ókori római tárgy (pl. ékszer, használati vagy dísztárgy, mozaik, stb.)
másolatának  saját kezű – elkészítése
2. A korhoz kapcsolódó történelmi társasjáték tervezése (legyen az családi vagy
fejlesztőjáték), amely részletes szabályleírással rendelkezik, és makettje próbajátékra
alkalmas (A játékosok számát, életkorát és a tartozékok milyenségét a pályázó
szabadon választhatja meg.)
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Pályázni maximum 3 alkotással lehet, melyek kézműves technikákkal készültek, minél
nagyobb hányadban természetes alapanyagokból.
A pályamű mellé küldjétek el az – A/4-es formátumú, legfeljebb 10 oldal terjedelmű,
igényesen kivitelezett – alkotói munkanaplót, mely tartalmazza adataitokat, az alkotás
folyamatának képekkel illusztrált leírását, valamint másolatkészítésnél az eredeti műtárgy
képét, feltüntetve annak forrását is.
A pályamunkákkal szembeni követelmények:
A választott témában készült alkotás legyen korhű, tetszetős, és tükrözze a tanulónak az
iskolai és önkéntes tanulmányai során megszerzett ismereteit, tudását.
A beküldés módja és határideje:
A pályamunkákat legkésőbb 2016. augusztus 22-ig kell eljutatnotok az Alapítványhoz.
Személyes kézbesítéssel előzetes megbeszélés alapján a Dunakeszi, Barátság u. 35. fsz. 3-ba
vagy postai úton a Késő-római Kikötőerőd Kiállítóhely címére: 2120 Dunakeszi, Duna sor 28.
A pályázati munkák elbírálásának szempontjai
-

történelmi hűség,
kreativitás, ötletesség
társasjátéknál: a történet felépítése, szemléletformáló hatása

Ünnepélyes díjátadó
Az Örökségvédelmi Napok az Erődben című rendezvény keretében 2016. szeptember 17.,
szombat, 11.00 órától
Helye: Késő-Római Kikötőerőd Kiállítóhely (2120 Dunakeszi, Duna sor 28.)
Az ünnepélyes díjátadás alkalmából, a honlapunkon és a facebookon külön kérésre
feltüntetjük az iskolátok nevét és címét (utóbbit kizárólag a település megjelölésével).
A tárgyak későbbi sorsa:
A díjazottakat és a további kiemelkedő alkotásokat bemutatjuk kulturális és szakmai
rendezvények (pl.: a Múzeumok Éjszakája, a KesziFeszt, a Limes Kulturális Napok, szakmai
konferenciák, továbbképzések stb.) keretében is.
A beérkezett alkotásokat az Alapítvány archiválás céljára minden esetben megtartja,
függetlenül attól, hogy díjazottak lettek-e vagy sem.
5. Egyebek
Az Alapítvány kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a pályázatra való beküldés, illetve
az onnan történő visszaküldés során, valamint a pályázat elbírálása és bemutatása kapcsán (az
elvárható gondosság mellett is) előálló meghibásodásokból és rongálódásokból, illetve
esetleges késésekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

4

Az Alapítvány nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a pályázatot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
Amennyiben a pályamunkákkal összefüggésben személyhez fűződő jogok, illetve szellemi
alkotáshoz fűződő jogok megsértése, vagy bármely egyéb jogsértés miatt az Alapítvánnyal
szemben harmadik személynek bármilyen kifogása vagy igénye merülne fel, az ezzel
kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, továbbá az ilyen jellegű kifogásokból,
illetve igényekből eredő követeléseket (pl. kártérítés, kártalanítás, költségek, eljárási díjak,
hatóság által kiszabott bírság, stb.) az Alapítvány jogosult a Pályázóra áthárítani.
A Pályázó a pályázatban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és
feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét
(kizárólag a település megjelölésével) az Alapítvány az adott pályázatot közzétevő
weboldalán a díjátadástól számított 12 hónapig nyilvánosságra hozza.
Vegyes rendelkezések
A Pályázók a Pályázattal, illetve a Pályázatra történő jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseiket, a
langmayerk@gmail.com e-mail címre küldhetik meg.
Dunakeszi, 2016. március 13.
Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány (székhely: 2120 Dunakeszi, Duna sor 28. –
továbbiakban Alapítvány) ezúton az alábbiakról tájékoztatja a Pályázót:
I.

Az Alapítvány „Mit adtak nekünk a rómaiak?” Tárgyalkotó Pályázatot („Pályázat”)
hirdet 12 – 18 éves diákok részére, amelynek célja, hogy jobbnál jobb ötletek kapjanak
teret, melyek meggyőzően szemléltetik diákjaink ismereteit, tudását, kreativitását,
tehetségét, elmélyítve ezzel a haza és történelmünk iránti szeretetet.

II.

A Pályázó által a Pályázatra való jelentkezés körében önként rendelkezésre
bocsátott személyes adatok kezelését az Alapítvány végzi.

III.

Az Adatkezelés célja kizárólag a Pályázat lebonyolítása, a Pályázat és Pályázókkal
történő kapcsolattartás lehetővé tétele.

IV.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a következők:
- név
- születési év
- e-mail cím
- segítő, felkészítő neve
- esetenként az iskola feltüntetése (kérésre)
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V.

Az Alapítvány a Pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat
kizárólag a fentiek szerinti célból, az annak megvalósulásához szükséges mértékig
és időtartamig használja fel, kezeli, illetve tárolja.

VI.

Az adatkezelés jogalapja a Pályázó - jelen adatvédelmi nyilatkozat útján történő
megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló - önkéntes, kifejezett és személyes
hozzájárulása; az adatkezelés a Pályázó önkéntes adatszolgáltatásán alapul. A
Pályázó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok valóságát az
Alapítvány nem vizsgálja, azok valóságáért a Pályázó felel.

VII.

Az adatkezelés időtartama a Pályázat lebonyolításának időtartamához igazodik
azzal, hogy a Pályázó bármikor jogosult az általa megadott személyes adatok
Adatkezelő általi további kezelésének megszüntetését, illetve az adatok törlését
kérelmezni – ebben az esetben a törlés, valamint a további adatkezelés
megszüntetése iránt az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik. Az adatkezelés
céljának, illetve időtartamának megszűnését követően, legkésőbb azonban a
Pályázat eredményhirdetését követő egy éven belül az Adatkezelő törli a
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.

VIII.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a személyes adatok abban
foglaltak szerinti felhasználására és kezelésére vonatkozó hozzájárulás
önkéntes, kifejezett, és írásbeli hozzájárulásnak minősül.

IX.

Az Alapítvány szavatolja, hogy az adatkezelés minden tekintetben a hatályos
adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései) megtartásával történik.

X.

A Pályázó a kéréseit, illetve közléseit a langmayerk@gmail.com e-mail címen,
illetve a 2120 Dunakeszi, Barátság u. 35. fsz. 3. postai címen jelezheti az
Alapítvány felé.
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