
 

Pályázat kiírója:  Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 

Téma:    Gyalogos és kerékpáros közösségi közlekedés 

Pályázat címe:  Így közlekedtek ti!  

Életkor:   16-100 éves korig 

Technika:   nagy felbontású digitális alkotások (fotó, rajz, montázs … ) – plakát 

Készítsetek egyénileg plakátokat a fenti témában digitális technikát alkalmazva, saját ötletekkel, 

saját fotókat, rajzokat felhasználva. Ügyeljetek a jogtiszta alkotások készítésére! 

A pályaműveknek a biztonságos, szabályos közlekedést kell bemutatniuk gyalogos, kerékpáros és 

közösségi tömegközlekedés során.  

Méret: Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy a kiválasztott pályaművekből 70x100 cm méretű (álló) 

plakátok készülnek, dolgozzatok a lehető legnagyobb felbontással. (Például, ha a képméretet 70x100 

cm-re állítod be, akkor min. 200 dpi felbontás kell. 35x50 cm képméret esetén min. 400 dpi-re van 

szükség.) 

Beküldés email címe: bacsközlekedes@gmail.com A pályázatra beküldött alkotások 

elküldésekor a neveteket, az életkorotokat, telefonszámotokat, (szülő/törvényes képviselőtök nevét 

és telefonszámát abban az esetben, ha nem vagy nagykorú) írjátok meg. 

A legjobb alkotások kiállításra kerülnek! 

A beküldött pályaművek közül az a három alkotás kerül díjazásra, amelyeket 
a független zsűri kiválaszt. 

 

  Nyereményük 10. 000 Ft értékű ajándékutalvány. 

Beküldési határidő: 2022. 05. 15. éjfélig 

A pályamű beküldésével a beküldő és a törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Közlekedésrendészeti Osztály Balesetmegelőzési Bizottsága (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.) szervezésében megvalósuló pályázat során 

elkészült alkotásokról a program dokumentálása, népszerűsítése érdekében a szervező, valamint helyi vagy országos médiumok képviselői, 

fénykép hang, vagy videófelvételt készítsenek. A program során készült fénykép, hang vagy videófelvételt a szervező rendőrség honlapján, 

közösségi oldalán, illetve a rendőrség által szerkesztett egyéb kiadványokban, sajtóközleményekben, forrásrádióban a program kapcsán közzé 

tegye, valamint a felvételt a rendezvényről tudósítást készítő helyi vagy országos médium rendelkezésére bocsássa. A program során a Bács-

Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság a programban résztvevő gyermek nevét, születési idejét, lakcímét, telefonszámát, és e-mail címét 

15 évig kezeli és tárolja, azt követően törli. A fenti adatokat, a képző és után képző szervezeteknek átadhatja. A felvétel nyilvánosságra 

hozásához a szülő, vagy gondviselő további hozzájárulása nem szükséges. A szülő, vagy gondviselő a felvétel jogszerű felhasználásáért 

díjazásra nem jogosult. A szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a felvétel(ek) olyan harmadik személy általi 

felhasználásáért, amelyre vonatkozóan a szervező harmadik személy részére nem adott engedélyt. A szülő vagy gondviselő kijelenti, hogy 

szükség esetén a gyermek nevének nyilvános közléséhez, ha a felvétel, vagy felvételek közlése és alkalmazása során hozzájárul. A Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése alapján képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az 

érintett személy hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló (EU) 2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) alpontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett jogosult 

arra, hogy hozzájárulását bármikor visszamondja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét.  
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