
 

 

Erdei házikó meseíró pályázat 

Pályázati kiírás  

 

A Magyar Telekom 2018. december 6-tól meseíró pályázatot hirdet, melynek célja egy hosszútávú program kialakítása, 

amely során a gyermekek által írt  meséket további, gyermekeknek szóló szórakoztató tartalmak előállítására is felhasználja.  

Pályázati időszak: 2018. december 6. és 2019. január 31. között. 

A pályázók három korcsoportban indulhatnak: 

I. korcsoport: 6–7 évesek;  

II. korcsoport: 8–9 évesek; 

III. korcsoport: 10–12 évesek. 

Tematikai megkötés nincs, a pályázók bármilyen témát feldolgozhatnak , a tvgo.hu weboldalon található állatfigurák és külső 

vagy belső helyszínrajzok felhasználásával, amely rajzok ITT  találhatók meg. 

A rajzok közvetlenül ezen a linken érhetők el:  

https://www.tvgo.hu/cikk/19799731_legy_te_is_meseiro_____erdei_haziko__meseiro_palyazat_gyer ekeknek  

A pályázatok magyar nyelven, magyarországi és határon túli településekről is érkezhetnek.  

Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent , illetve nem publikált  írással jelentkezhet a pályázatra. A 

pályázó a pályázatra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy a beküldött pályamű a pályázó szellemi terméke és a pályaművel 

kapcsolatban minden szerzői joggal rendelkezik .  

 

Pályaművek benyújtása: 

 

Elektronikus levélben a meseiro.palyazat@telekom.hu vagy postai úton a következő postacímre:  

TV és Entertainment Központ  

Magyar Telekom 

Budapest 1541  

Elektronikus levélben történő megküldés esetén az A/4-es méretre optimalizált  dokumentum maximum  2 oldal terjedelmű 

lehet, illetve maximum 12 pontos betűmérettel készülhet . A pályamunkákat Word-dokumentumként vagy PDF-fájlként kérjük 

az elektronikus levélhez csatolni, a pályázati anyag fejlécének minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nevét, életkorát, e-

mail címét, illetve a fájl elnevezésének is tartalmaznia kell a pályázó nevét és a pályamű címét . Elektronikus formában az alább 

látható módon kérjük tagolni a beküldendő fájl nevét: 

Minta_Katalin_A_mese_cime.doc vagy .pdf 

Postai úton történő beküldés esetén A/4-es papíron, maximum 2 oldal terjedelemben, kézzel vagy géppel írott  formátumban 

kérjük a pályamunkákat beküldeni. A postai úton beküldött pályázatok  minden esetben tartalmazzák a beküldő pontos nevét 

és postacímét. A borítékra kérjük ráírni: „Erdei házikó meseíró pályázat”.  

Az elektronikus úton pályázó nyerteseket  a megadott e-mail címen értesítjük, a postai úton beküldött nyertes pályázatokkal 

kapcsolatban a pályázati anyagban megküldött postacímen küldjük értesítésünket.  

A pályázati anyag beküldésével egyben a pályázathoz történő szülői hozzájárulást is megadják a szülők. 

 

Beküldési határidő: 2019. január 31.  24.00  

 

A pályaműveket előzsűri szűri meg, végül szakmai zsűri hozza meg a végső döntést. A korcsoportonkénti 7-7 nyertes pályázat 

jutalma a Magyar Telekom által megjelentetendő e-mesekönyvbe történő bekerülés, illetve egy-egy Telekom ajándékcsomag. 

Az e-mesekönyvet a Magyar Telekom a tvgo.hu weboldalon fogja megjelentetni.  

Ezen felül a korcsoportonként első legjobb pályázó, azaz összesen 3 pályázó, MyKi Junior gyerekórát nyer.  

A zsűri tagjai:  

- Jenkovszky Iván, grafikusművész 

- Vásárhelyi Kriszta, gyermekpszichológus 

- Gryllus Dániel, dalszövegíró, zeneszerző, zenész 

 

A nem nyertes pályaműveket az elbírálást követően nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.  

https://www.tvgo.hu/cikk/19799731_legy_te_is_meseiro_____erdei_haziko__meseiro_palyazat_gyerekeknek
https://www.tvgo.hu/cikk/19799731_legy_te_is_meseiro_____erdei_haziko__meseiro_palyazat_gyerekeknek


 

 

A pályázat záró eseményére, az ünnepélyes eredményhirdetésre  2019. március 29-én kerül sor a Telekom 1097 Budapest, 

Könyves Kálmán krt . 36. címen található székházában.  

A pályázó nevében eljáró törvényes képviselő kijelenti, hogy a hozzájárulást valamennyi törvényes képviselő nevében teszi 

meg. A pályázat beküldésével a pályázó törvényes képviselője jár el a pályázó nevében, és a pályázó nevében teszi meg az 

alábbi nyilatkozatokat. 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályaművét a Magyar Telekom értékelje, és az értékelések eredménye alapján a pályaművet 

és a pályázó nevét, valamint a pályázó külön hozzájárulása esetén életkorát nyilvánosságra hozza. A Magyar Telekom a 

nyilvánosságra hozott adatokon kívül kezeli még a pályázó elérhetőségi adatait  (a pályaművön a pályázó által önként megadott 
elérhetőségi adatokat, így elektronikus elérhetőséget, telefonszámot vagy postacímet), valamint az értékelési adatokat. A 

Magyar Telekom adatkezelésének jogcíme a pályázó önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés időtartama pedig az elbírálást 

követő 6 hónap, amelyet követően a Magyar Telekom csak a nyertes pályaműveket őrzi meg és használja fel, minden más 

személyes adatot és pályaművet helyre nem állítható módon töröl. A nyertes pályázó k esetén az esetleges személyes adatok 

kezeléséről a Magyar Telekom a nyertes pályázóknak külön tájékoztatást ad, illetve az adatkezelési feltételekben külön 

megállapodik. 

A pályázó az adatkezelés időtartama alatt  bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését a Magyar Telekom 

székhelyére küldött írásbeli kérelemmel azzal, hogy a személyes adatok törlése a Magyar Telekomot a következő bekezdés 

szerint megillető szerzői jogi felhasználási jogot nem érinti, így a Magyar Telekom a hozzájárulás visszavonása esetén is 

továbbra is jogosult a pályaművet névtelenül vagy saját nevében vagy a Magyar Telekom által meghatározott nem valós 

személy műveként közzétenni és felhasználni. 

A pályázatra történő jelentkezéssel a pályázó a megküldött pályaművére  vonatkozóan a Magyar Telekom számára ingyenes, 

időben a pályamű teljes szerzői jogi védelmi idejére kiterjedő és vissza nem vonható, kizárólagos felhasználási jogot enged, 

azzal, hogy a pályaművet a Magyar Telekom gyermekeknek szóló szórakoztató tartalmak készítéséhez és terjesztéséhez 

használhatja fel. A felhasználási jog keretében a Magyar Telekom engedélyt  kap a pályamű minden szerzői jogi felhasználására, 

így különösen annak digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és 

nyilvánossághoz való közvetítésére, valamint korlátozás nélküli átdolgozására is azzal, hogy az átdolgozások esetén a Magyar 

Telekom az adott mű jellegével összeegyeztethető és szakmailag szokásos módon az eredeti szerzőt is feltüntetheti. A 

felhasználási jog Magyarországra és Magyarországon kívül is, földrajzi korlátozás nélkül érvényes. A pályázó egyetért azzal, 

hogy a jelen mondatban foglalt  hozzájárulások nem tekinthetők a pályázó vagyona terhére ellenérték nélküli 

kötelezettségvállalásnak, sem a pályázót megillető jogokról ellenérték nélküli lemondásnak.  

 


