
Pályázati feltételek 
 

Kiírók: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ), mint 2013. évi ISU Rövidpályás 
Gyorskorcsolya Világbajnokság rendezője, és a DeriSport Management 
 

Nevezés 
1. A benevezett mű eredeti, saját alkotás kell, hogy legyen. A mű nem sértheti harmadik fél 
szerzői és egyéb jogát. 
2. Egy jelentkező több alkotással is nevezhet, ugyanakkor díjazásban csak egyszer részesülhet. 
3. Az alkotások papírra készítendőek. Méret: maximum 30 cm x 22 cm (A/4) 
4. Technika: ceruza, filc, kréta, bármilyen festék, tempera 
5. Az elkészítéshez digitális technika nem vehető igénybe. 
6. A mű hátoldalán kérjük feltüntetni: 
 - a gyermek olvasható nevét 
 - születési évét, hónapját (napot nem kérünk!) 

- a szülő e-mail címét 
7. A műveket keretezés és paszpartu nélkül, szimplán a papíron kérjük beküldeni. 
8. Minden rajzhoz, a törvényi előírások betartása végett, szükséges egy aláírt szülői, vagy 
gondviselői nyilatkozat, mely letölthető a www.derisport.com és a www.moksz.hu honlapról. 
Ennek hiányában az alkotás nem vesz részt a versenyen! Amennyiben egy közösségből, 
osztályból, iskolából több pályázatot együtt küldenek be, úgy fenti nyilatkozat csoportos 
verziója pontosan kitöltve is elegendő. Letölthető a www.derisport.com és a www.moksz.hu 
honlapról. 
 

Jelentkezés 
Határidő: 2012. december 6. A kiíró az esetleges késedelmes beérkezésért semmilyen 
felelősséget nem vállal. 
Cím: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ), 1143 Budapest, Stefánia út 2. 
 Az alkotásokat postai úton, vagy személyesen lehet leadni munkaidőben. 
 

Díjazás, zsűrizés, eredményhirdetés 
Minden kategória 1., 2., 3. helyezettje díjazásban részesül.  
Minimum díjak: 1 db Jeges Medve, minimum 1 db sport témájú könyvjutalom, 1 db oklevél  
A zsűri minden döntése végleges. A zsűri előzetesen meghirdetett összetétele változhat. 
Eredményhirdetés helye, ideje: 
Budapest, Gyakorló Jégcsarnok, 2012. december 8. 
Az eredményeket a szervezők az interneten közzéteszik. 
 
További feltételek 
A kiírók jogot szereznek arra, hogy a műveket bárhol bármikor saját promóciós céljaikra 
mindennemű kompenzáció nélkül felhasználhassák. Egy alkotás benevezésével a jelentkező 
és törvényes képviselője beleegyezik abba, hogy az alkotással kapcsolatos minden jogot, 
például szerzői, szabadalmi, formatervezési jogot, visszavonhatatlanul átruház a kiírókra.  
Az alkotásokat a kiírók nem adják vissza. 
 
Adatkezelés 
A kiírók kizárólag a két versennyel kapcsolatban használják fel a birtokukba került személyes 
adatokat, tájékoztatási, promóciós célokra.  

Információ: www.derisport.com és a www.moksz.hu 


