„175 ÉVES A BALATONI HAJÓZÁS - TRADÍCIÓ ÉS MODERNIZÁCIÓ”
MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat kiírója: Balatoni Hajózási Zrt.
Pályázati időszak: 2021. május 1. – augusztus 13.
Pályaművek beérkezési határideje: 2021. augusztus 13.
Pályázati kiírás
A Balatoni Hajózási Zrt. „175 éves a balatoni hajózás - Tradíció és Modernizáció” címmel
művészeti pályázatot hirdet 2021. május 1. és augusztus 13. között. A művek témájának
egyetlen megkötése, hogy a balatoni hajózás 175 éves történetéből, mindennapjaiból
ragadjanak ki egy vagy több jelenetet, részletet, témát, tetszés szerint.
A pályázaton való részvétel feltételei, a pályázat benyújtása
A pályázatra az alábbi korcsoportokban lehet jelentkezni.
Gyermek – magyarországi általános iskola alsótagozat osztály (6-10 éves korosztály)
Gyermek – magyarországi általános iskola felsőtagozat osztály (11-14 éves korosztály)
Ifjúsági - egyéni (15-18 éves korosztály)
Felnőtt - egyéni (18 éves kor felett)
Pályaművek:
Gyermek - Általános Iskola alsótagozat osztály (6-10 éves korosztály)
Rajz, festmény
A pályamű elkészítésekor a Pályázó bármilyen technikát szabadon használhat, például ceruzát,
festéket, zsírkrétát, szenet, pasztellkrétát, ezek mellett vegyes technikát is alkalmazhat. A
pályamű legkisebb mérete A4-es formátum, felső mérethatár nincs.
Gyermek - Általános Iskola felsőtagozat osztály (11-14 éves korosztály)
Rajz, festmény, makett, digitális alkotás (spot, videó, applikáció, online játék alkalmazás,
animált videó, stb.)
Ifjúsági – egyéni (15-18 éves korosztály)
Rajz, festmény, makett, fafaragás, szobor, digitális alkotás (spot, videó, applikáció, online játék
alkalmazás, animált videó, stb.)

Felnőtt - egyéni (18 éves kor felett)
Rajz, festmény, makett, fafaragás, szobor, digitális alkotás (spot, videó, applikáció, online játék
alkalmazás, animált videó, stb.)
Rajz, festmény pályamű elkészítésekor a Pályázó bármilyen technikát szabadon használhat,
például ceruzát, festéket, zsírkrétát, szenet, pasztellkrétát, ezek mellett vegyes technikát is
alkalmazhat. A pályamű legkisebb mérete A4-es formátum, felső mérethatár nincs.
Makett, fafaragás, szobor pályamű elkészítésekor a Pályázó bármilyen technikát szabadon
használhat.
Digitális alkotás pályamű esetén az alkotásnak az alábbi előírásoknak kell megfelelnie.
Videó esetében:
- fájlformátum (*.avi, *.mp4, *.wmv, *.mkv, *.mpg, *.mpg2)
- képfelbontás (minimum Full HD 1920X1080 pixel)
- fájlméret (maximum 400MB fizikai fájlméret)
- max. 1 perc
Applikáció, Android, Windows, iOS esetében:
- Kompatibilitás Android, Windows, iOS operációs rendszerekkel
- Google Play Store-ból vagy Apple Store-ból letölthető
- fájlméret (maximum 100MB fizikai fájlméret)
- ingyenesen letölthető
Egy személy vagy osztály 1 pályaművel pályázhat. A Tanulókat pedagógusaik nevezhetik a
pályázaton. A Szervező kizárhatja a Pályázatból azt a Pályázót, aki nem felel meg a jelen
Pályázati felhívásban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti,
megszegi.
Az alábbi adatokat kérjük feltüntetni a pályamű beküldésekor:
• Név (vezetéknév, keresztnév)
• Lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
• Telefonszám
• E-mail cím
Iskola esetében az alábbi adatokat kérjük feltüntetni a pályamű beküldésekor:
•
•
•
•
•

Iskola, osztály,
Cím (irányítószám, település, utca, házszám)
Telefonszám
E-mail cím
Pedagógus neve

A pályázattal együtt benyújtandó, a jelen kiírás mellékletét képező, megfelelően kitöltött és
aláírt felhasználási és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat is.
A pályaműveket kérjük a Balatoni Hajózási Zrt. siófoki telephely címére küldeni vagy
személyesen leadni, 8600 Siófok, Krúdy stny. 2., munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között.
A pályamunkák beérkezési határideje: 2021. augusztus 13. péntek
Minden pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásaival pályázhat, amelyek nem sértik
mások szerzői jogát. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. A pályázatra

csak olyan alkotásokat lehet nevezni, melyek más, hasonló jellegű versenyen még nem
szerepeltek.
A Szervező nem vállal felelősséget a tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott
következményekért. Amennyiben a szükséges adatok közül bármely adat hiányos, a pályamű
értékelésére nem kerül sor.
Letölthető dokumentumok
• Pályázati felhívás
• Felhasználási és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
A pályázat menete
A beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli 2021. augusztus 27-ig és kiválasztja az általa
legjobbnak ítélt pályaműveket.

Eredményhirdetés
A szervező, Balatoni Hajózási Zrt. 2021. szeptember 1-jén szerdán, a Balatoni Hajózási Zrt.
honlapján (www.bahart.hu) hozza nyilvánosságra az egyes kategóriák 1-3 győzteseinek nevét.
A győztest e-mailben értesíti a díjátadó ünnepség időpontjáról, mely 2021. szeptember 18. és
helyszínéről.
Nyeremény
A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek és a pályázók nevei megtekinthetők lesznek
a Balatoni Hajózási Zrt. Facebook oldalán, a pályaműveket a Balatoni Hajózási Zrt. kiállítja
Siófokon,
azokat
a
későbbiekben
felhasználja
promóciós
célokra.
A felnőtt pályaművek hajózási szolgáltatásra beváltható kártyajutalomban és tárgyi
ajándékban részesülnek.
Kategória:
Felnőtt egyéni

I.

helyezett
100.000 Ft értékű BAHART Joker kártya +
tárgyjutalom + alkotás kiállításra kerül

II.

helyezett
50.000 Ft értékű Joker kártya és 20.000 Ft értékű
BAHART Ajándékkártya + tárgyjutalom + alkotás kiállításra kerül

III.

helyezett
50.000 Ft értékű Joker kártya + tárgyjutalom +
alkotás kiállításra kerül

Közönségdíj 1 fő díjazott
tárgyjutalom

10.000 Ft értékű BAHART Ajándékkártya +

Ifjúsági egyéni (15-18 éves korosztály)
I.
helyezett
100.000 Ft értékű BAHART Joker kártya +
tárgyjutalom + alkotás kiállításra kerül
II.

helyezett
50.000 Ft értékű Joker kártya és 20.000 Ft értékű
BAHART Ajándékkártya + tárgyjutalom + alkotás kiállításra kerül

III.

helyezett
50.000 Ft értékű Joker kártya + tárgyjutalom +
alkotás kiállításra kerül

Közönségdíj 1 fő díjazott
tárgyjutalom

10.000 Ft értékű BAHART Ajándékkártya +

A gyermek – osztály kategóriában díjazott pályaművek hajózási lehetőségben részesülnek az
alábbiak szerint:

Kategória:
6-10 éves korosztály - Gyermek osztály
I.
helyezett
kiállításra kerül

Hajózás 100.000 Ft értékben + alkotás

II.

helyezett
kiállításra kerül

Hajózás 75.000 Ft értékben + alkotás

III.

helyezett
kiállításra kerül

Hajózás 50.000 Ft értékben + alkotás

11-14 éves korosztály - Gyermek osztály
I.
helyezett
kiállításra kerül

Hajózás 100.000 Ft értékben + alkotás

II.

helyezett
kiállításra kerül

Hajózás 75.000 Ft értékben + alkotás

III.

helyezett
kiállításra kerül

Hajózás 50.000 Ft értékben + alkotás

Különdíjak:
1. Közönségszavazás
A beérkezett pályaművek közönségszavazáson is részt vesznek. A közönségszavazásra
bocsátott pályaművek a Balatoni Hajózási Zrt. Facebook oldalán lesznek megtekinthetőek, a
szavazásra ezen a felületen lesz lehetőség. A közönségszavazás során a kedvelések (Like)
száma befolyásolja az eredményt. Mindkét kategóriában a legtöbb kedveléssel rendelkező kép
nyeri el az 1. helyezést, a következő legtöbb kedveléssel rendelkező kép a 2. helyezést, és így
tovább.
2. Zero Waste Különdíj
A BAHART, mint felelős szolgáltató vállalat különös figyelmet fordít a környezetünk
megóvására, a környezetvédelemre, a környezettudatos tevékenységre, vizeink élővilágának
védelmére. Ennek megfelelően várjuk azon alkotásokat is, melyek hulladékok
felhasználásával, újrahasznosításával vagy egyéb környezetvédő technika, alapanyag
felhasználásával készülnek. Ezek az alkotások részt vesznek a Zero Waste különdíj
kategóriában is.

Különdíj kategóriák díjazása:
- BAHART partnereinek bevonásával értékes nyereményeket biztosít ezen kategóriák
díjazottjainak, melyekről folyamatosan tájékoztatást ad honlapján és online felületein.
Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.
SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
• A pályázat kiírója jogosult a festmény, rajz pályamű módosítására, különös tekintettel,
de nem kizárólag a jogszabályokban előírt, illetve hatósági felíratok és jelzések továbbá
logók és egyéb arculati elemek elhelyezésére.
• A pályázat kiírója a pályázat és későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből
későbbiekben rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a
pályaművek felhasználására minden esetben, de csakis a pályázó nevének feltüntetése
mellett. A pályázó utóbb a neve feltüntetésének elmaradása miatt semmiféle kár- vagy
költségtérítési igénnyel nem élhet.
• A pályázat kiírója – úgy is, mint egy lehetséges kiállítás rendezője – jogosult a művek
ingyenes nyilvánosságra hozatalára a kiállítások, továbbá a kiállításokhoz szorosan
kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám, PR-tevékenység, stb.
keretében. Jogosult ezen kívül még a díjátadó rendezvényen, a résztvevőkről készült
fotók szabad felhasználására, cikkekben történő megjelentetésére.
• A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a
pályaműről készült reprodukciót többszörözze, valamint megjelentesse, és ennek
érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló,
ingyenes felhasználási jogot biztosít a pályázó nevének feltüntetése mellett.
• A pályázó a fent megnevezett többszörözésért, terjesztésért, megjelenésekért külön
díjazásra nem tarthat igényt.
• A pályázat kiírójának jogutódlással történő megszűnése esetén a felhasználási jog
változatlan tartalommal átszáll a jogutódra.
• A pályázó szavatol azért, hogy az átadott pályamű felhasználása semmilyen akadályba
nem ütközik, jogtiszta, senki felhasználási és személyiségi jogát nem sérti. A pályázó a
fentiekért teljes körű felelősséget vállal, és ennek keretében harmadik személy
igénybejelentése, követelése esetén teljes mértékben mentesíti a pályázat kiíróját a
felelősség (pl.: kártérítés fizetési kötelezettség, bírság) alól.
• A pályázó által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja,
azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
• A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy bármely feltöltött és a weboldalon
megjelent pályaművet, amely jogszabálysértő, vagy tartalma az adatkezelési
szabályzatba ütközik, illetve azzal kapcsolatban egyéb probléma merül fel, az észlelést
követően törölje a rendszerből.
• A pályázattal összefüggő adatok kezelését és feldolgozását a Balatoni Hajózási Zrt.
(8600 Siófok, Krúdy stny. 2.) végzi.

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK
•

•
•

•

•

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket
vagy magát a Pályázatot akár a Pályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa,
kiegészítse vagy felfüggessze.
A Pályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Pályázat teljes
időtartama alatt lehetőség van visszalépni.
A Szervező nem vállal felelősséget a tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott
következményekért, tehát a Pályázaton induló pályázó adatai, valamint az
elérhetőségek valódiságáért a felelősség a pályázót vagy az osztály pedagógusát
terheli.
A pályázattal kapcsolatos bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az
irányadó. A Szervező a versennyel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal
kapcsolatban a marketing@bahart.hu e-mail címen nyújt felvilágosítást.
A Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló, technikai hibákból eredő
problémákért, ennek megfelelően kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a
Pályázat során.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
• Telefon: 06 20/342-7725
• e-mail: marketing@bahart.hu
A pályázat benyújtásával a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket megértette
és annak minden pontját elfogadja.

