
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„Gondolat-Ébresztő!” 

A Békés Megyei Rendőrfőkapitányság és a Békéscsabai Rendőrkapitányság videópályázatot 

hirdet fiatalok részére.  

A pályázat célja: 

A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26-tól tartják világszerte. 

Magyarországon 1997. óta minden évben szerveznek tájékoztató, felvilágosító rendezvényeket 

a szenvedélybetegségekkel foglalkozó szervezetek.  

A Kábítószer-ellenes világnap alkalmából fel kívánjuk hívni a figyelmet a szerhasználat 

mentális és egészségügyi kockázataira, az egyénre gyakorolt közvetett és közvetlen hatásaira. 

Olyan pályaművek elkészítését várjuk, amely a kábítószer, a drogok (legális, illegális) 

használatának megelőzésére, elutasítására ösztönöz és a szerhasználat veszélyeire mutat 

rá.  

A későbbiekben a biztonságra nevelő iskolai programokban a nyertes pályázatok oktatási céllal 

felhasználásra kerülnek. 

A videófelvétel időtartama: 15-30 sec közötti lehet.  

Csak természetes személyek pályázhatnak, egyénileg, vagy csapatban. Csapatban max. 3 fő 

nyújthat be pályaművet.   

A pályázati felhívás címzettjei, díjazás: 

I.  korcsoport 14- 17 éves kor 

II.  korcsoport 18-22 éves kor 

Korosztályonként 1-3 helyezett kerül díjazásra. 

Életkor tekintetében a pályázat beérkezési határidejének napján betöltött életkort kell tekinteni. 

A pályázat benyújtásának módja és határnapja: 

A pályaművek elektronikus úton szükség esetén nagyméretű fájlmegosztón keresztül a 

gondolatebreszto26@gmail.com e-mail címre, vagy a Békéscsaba, Bartók Béla u. 1-3. szám 

alatt a Bűnmegelőzési Osztály részére nyújthatóak be, legkésőbb 2020. június 22. napjáig.  

A pályázat benyújtása során meg kell jelölni: 

 a tárgy rovatban a „Gondolat-Ébresztő!” pályázat címet, 

 pályamű mellett csatolandó továbbá a hozzájáruló nyilatkozat. Hozzájáruló nyilatkozat 

hiányában a pályázat érvénytelen.  

Nevezési díj nincs.  

A pályázat elbírálásának módja és időpontja: 

Kijelölt bírálóbizottság értékeli a pályaműveket.  

A díjazottak a megadott elérhetőség valamelyikén a bírálást követően kerülnek kiértesítésre.  
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Korosztályonként 1-3 helyezett kerül díjazásra. A díjak átadására 2020. június 26. napján kerül 

sor, melynek helyszínéről a díjazottak kiértesítésre kerülnek.  

A bírálóbizottság fenn tartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest, döntését nem kell indokolnia, 

jogi úton a döntés nem támadható.  

Pályázati feltételek: 

 

Pályázni 2020. május 1. napjától a pályázó által készített, saját szellemi tulajdonát képező 

videófelvétellel lehet. Nem nyújtható be korábbi pályázaton már díjazott, vagy valamilyen 

formában közzétett alkotás.  

A pályázó a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával nyilatkozik és kijelenti, hogy a 

pályamű saját szellemi tulajdonát képezi és felelősséget vállal arra, hogy a pályamű nem sérti 

más szerzői jogát.  

Ezen feltétel megsértése esetén a pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy 

ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.  

Ha a pályamű bármilyen módon harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait sérti, azért 

a pályázót (törvényes képviselőt) terheli a felelősség.  

  

A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási érdekeket és jó erkölcsbe, 

jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva, képet, kifejezést nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, 

amely megsérti ezt a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból.  

 

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag (videófelvétel, kitöltött, aláírt hozzájáruló 

nyilatkozat) megfelelő módon történő megküldése. A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, 

hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit. Az I. korcsoportba tartozó fiatalkorúak esetén a 

törvényes képviselő a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával nyilatkozik.  

A pályázatra benyújtott személyes adatok kezelése az érintett és I. korcsoport esetén a törvényes 

képviselője önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a pályázó a pályázat benyújtásával, a 

kitöltött adatkezelési nyomtatvány lap becsatolásával elismer.   

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.  

A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.  

Különösen kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázathoz kapcsolódó 

költségek, károk megtérítésére. Nem vállal felelősséget a technikai hibákért, így a 

gondolatebresztő26@gmail.com e-mail cím rajta kívül álló okokból történő meghibásodásért, 

amely időtartam alatt az e-mail fiók nem vagy korlátozottan használható. Ugyanakkor 

haladéktalanul minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hiba okát 

mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.  

 

A pályázónak olyan személyes elérhetőséget kell megadnia, amin a pályázat ideje alatt 

értesíthető nyertességéről, illetve további teendőiről.  

 

Békéscsaba, 2020. június 5. 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
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