
„VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 105 ÉV - 105 ÉRV” PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara 

a Védőnői Szolgálat megalakulásának 105 éves évfordulója alkalmából 

„VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 105 ÉV 105 ÉRV” címmel 

alkotó pályázatot hirdet 

 

I. A pályázat célja: a Védőnői Szolgálathoz, a védőnők munkájához  kapcsolódó pozitív 

gondozotti élmények, pillanatok bemutatása, pályázónként 1 darab esszével illetve  12 év alatti 

gyermekek esetén az élmények rajzban történő bemutatásának választásával.  

A pályázat főszervezője: Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar (székhely: 3515 Miskolc, 

Egyetemváros, a továbbiakban: Szervező). 

II. A pályázók köre : A pályázatban részt vehetnek a  védőnői ellátásban részesülő, vagy a 

ellátással kapcsolatba kerülő  nők, várandósok, gyermeket váró párok,  0-6 éves gyermeket 

nevelő szülők, 6-18 év korú gyermekek és gondviselőik. 

Jelentkezni három korcsoportban lehet  

1. korcsoport: 6-11 évesek (esszé vagy szabadkézi rajz kategória) 

2. korcsoport: 12-18 évesek (esszé kategória) 

3. korcsoport: felnőtt korosztály (esszé kategória) 
 

A pályázat beküldési határideje: 2020. október 31. 

A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni! 

 

III. Az alkotópályázat témája  

A pályázat témája 105 év 105 érv avagy a Védőnői szolgálattal kapcsolatos pozitív történetek, 

élmények   

 szövegszerű leírása.  

A szöveg terjedelme: max. 10.000 karakter , 12-es betűnagysággal, másfeles sortávval. 

 

 12 év alatti gyermekek esetén lehetőség van a Védőnői szolgálathoz köthető történetek 

rajzban, festményben való ábrázolására is. Ebben az esetben A/4 vagy A/3-as méretű, 

tetszőleges szabadkézi technikával (ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték/akvarell, 

tempera, stb.) készült alkotásokkal lehet pályázni. 

 

IV. Pályázati feltételek, nevezés: az elkészült alkotásokat  

 szövegszerű alkotás esetén annak Word formátumát 

 szabadkézi technikával készült alkotások esetén az alkotás szkennelt változatát, vagy 

jó minőségű digitális fénykép változatát kell az ek-palyazat@uni-miskolc.hu e-mail 

címre beküldeni az e-mailben alábbi adatok megadásával: 

 Az alkotó neve 

 18 év alatti gyermekek esetén az alkotó életkora 

 az alkotó e-mail címe, gyermekek esetén a szülő, gondviselő neve és e-mail címe 

 Az alkotás címe 

 Rajz esetén az alkalmazott technika feltüntetése 

mailto:ek-palyazat@uni-miskolc.hu


 

 

A pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, vagy a szolgálat hírnevét sértő pályázatokat 

külön értesítés nélkül kizárjuk a pályázatból. 

A pályázathoz csatolni kell: 

a) az 1. és 2. korcsoportba tartozó kiskorú (6-18 év közötti) gyermekek esetében 

"Szülői/gondviselői hozzájáruló nyilatkozat" elnevezésű dokumentumot, amely a pályázatban 

való részvételhez és a pályázati eljárás lebonyolításával összefüggő adatkezelés 

jogszerűségéhez szükséges. 

b) a 3. korcsoportba tartozó nagykorú személyek esetén a "Hozzájáruló nyilatkozat" elnevezésű 

dokumentum kitöltése szükséges a pályázatban való részvételhez és a pályázati eljárás 

lebonyolításával összefüggő adatkezelés jogszerűségéhez.  

V. Díjazás 

 

Az elkészült pályázati anyagokat a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül egy 

3 fős bizottság értékeli. A pályaművek bírálata több kategóriában történik. 

6-11 évesek korcsoportban 25; a 12-18 évesek korcsoportban 25; még a felnőtt korosztályban 

55 pályamű kerül kiválasztásra. Az összesen 105 nyertes egyenként 1-1 darab kari élménynap 

részvétel lehetőségében részesül. Valamint a szervező az alkalmasnak ítélt műveket a "Védőnői 

szolgálat 105 év 105 érv" című kiadványában, valamint kari honlapján megjelenteti, feltéve, 

hogy ahhoz a szerző, illetve – kiskorú szerző esetén – a szerző szülője/gyámja a 

megjelentetéshez hozzájárult. 

 

Szervező saját belátása szerint különdíjat állapíthat meg. 

 

A nyereményről való értesítést a Szervezős a pályázó által megjelölt e-mail címre a pályázat 

elbírálását követő 30 napon belül küldi meg. 

 

VI. Felelősség kizárás 

 

A pályázatban felmerülő, vagy adatfeltüntetésből származó hiányosságért (névelírás, téves 

adatközlés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott 

adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a 

pályázatra történő jelentkezés során, vagy azt követően a Szervezőnek módjában áll 

ellenőrizni. A pályázó azonban bármikor jogosult kérni az adatok kijavítását, módosítását, 

amelyet a Szervező haladéktalanul elvégez. 

A Szervező kizárja, a felelősségét valamennyi igényérvényesítés tekintetében, ha a pályázó 

harmadik személytől származó szellemi alkotást – jogosulatlanul – küld be pályázatként. 

 

 

VII. Adatkezelési szabályok 

 

 A Szervező a pályázati kiírás alapján benyújtott pályázatokat, az abban megadott a pályázóra, 

kiskorú pályázó estén a pályázó szülőjére/gondviselőjére vonatkozó személyes adatokat a 

pályázat lebonyolítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pontja alapján a pályázó, mint érintett, illetve kiskorú pályázó esetén a nevében 

jognyilatkozattételre jogosult személy hozzájárulása. A Szervező által kezelt személyes 

adatok: a pályázó vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, 18 év alatti pályázó esetén annak 

szülőjének, gondviselőjének neve és email címe, illetve a pályázó gyermek neve és életkora. 



Az adatkezelés időtartama: a pályázat eredményének kihirdetését követő 5. év vége. 

A Szervező a pályázó által benyújtott alkotást – összhangban a VIII. fejezetben foglaltakkal – 

kizárólag akkor teszi közzé és használja fel, ha ahhoz a pályázó kifejezetten hozzájárult. 

A pályázó bármikor, korlátozás nélkül jogosult visszavonni a személyes adatai kezelésére 

vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén a pályázó nem vitathatja a 

visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. A Szervező a visszavonásra vonatkozó 

nyilatkozatot csak akkor köteles teljesíteni, ha kétséget kizáróan azonosította az érintettet. A 

hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező köteles törölni a személyes adatokat, kivéve, ha a 

GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint jogosult megtagadni a törlés teljesítését. A 

pályázat elbírálása előtt benyújtott törlési kérelem a pályázatban való részvételi szándék 

visszavonásának tekintendő. 

 

VIII. Szerzői jog  
 

A pályázó, illetve kiskorú pályázó esetén a kiskorú szülője/gondviselője a pályázathoz csatolt 

hozzájáruló nyilatkozattal hozzájárulhat ahhoz, hogy a pályázatban benyújtott alkotást a 

Szervező a weboldalán közzé tegye, valamint kiadványában megjelentesse. A hozzájárulás 

megadása nem feltétele a pályázaton való részvételnek. A megadott hozzájárulást a pályázó 

bármikor, korlátozás nélkül a Szervező részére megküldött írásbeli nyilatkozatával 

visszavonhatja. A visszavonás esetén a Szervező minden ésszerűen elvárható intézkedést 

megtesz annak érdekében, hogy az alkotás nyilvánosságát megszüntesse. Ésszerűen elvárható 

intézkedésnek minősül az alkotás honlapon történő közzététele esetén a közzététel 

megszüntetése. Nem várható el ésszerűen a Szervezőtől azonban, hogy a nyomtatott formában 

kiadott kiadványt visszavonja. A visszavonással a Szervezőnek okozott kárt a pályázó köteles 

megtéríteni. 

 

 

 


