
 

 

Részvételi feltételek 

 

A PLATFORMA-Urban Culture Co. egy athéni székhelyű nonprofit szervezet (cím: Kaisareias utca 6. szám), 

mely az EL-999334608-es adószámmal rendelkezik (a továbbiakban rövidítve a "Szervező") az Animasyros 

Nemzetközi Animációs Fesztivál jogtulajdonosa és szervezője, egyben az animációs verseny szervezője. Az 

animációs verseny az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával megvalósuló I_AM, 

magyarul Látszom projekt (“Animáció és Multimédia használata az inkluzív oktatásért”), keretében kerül 

megrendezésre, amelynek célja a sajátos nevelési igényű és fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok 

sikeres inklúziója többségi oktatási intézményekben. A projektet a következő partnerek valósítják meg: 

CMT Prooptiki Ltd (Görögország), Maria Grzegorzewska Egyetem (Lengyelország), IMEGEE (INSTITOUTO 

MELETON ke EREVNON GENIKIS ke EDIKIS EKPEDEFSIS, magyarul Általános és Speciális Oktatáskutató 

Intézet) (Görögország), a KézenFogva Alapítvány (Magyarország) és az Open University of Cyprus (Ciprus) 

(együttesen projekt partnerek) és a Szervező. 

1. A VIDEÓ ANIMÁCIÓS VERSENY: 

A PLATFORMA-Urban Culture Co. videó animációs versenyt hirdet az I_AM, magyarul Látszom projekt 

(“Animáció és Multimédia használata az inkluzív oktatásért”) keretében. A videó animációs verseny célja 

az oktatásban dolgozó szakemberek és a tanulók motiválása rövid animációs videó készítésére – 

maximum 3 perc hosszúságban –, melynek témája a speciális nevelési igényű (SNI) gyerekek befogadó, 

inkluzív oktatása a többségi iskolákban. A versenyben gyerekek és fiatalok bármely korosztályból részt 

vehetnek 18 éves korig a 4 partnerországból (Ciprus, Görögország, Magyarország, Lengyelország). 

Örömmel fogadunk nevezéseket iskolákból, közös alkotás formájában, és egyénileg alkotott 

pályaműveket is. 

A verseny nyitott többségi iskolák, speciális nevelési igényű gyermekeket oktató szegregált intézmények 

és integráló intézmények számára is. A versenykiírás értelmében arra kérjük az oktatásban dolgozó 

szakembereket, hogy a tanulóval, tanulókkal közösen dolgozzanak a film megvalósításán. 



 

 

A győztes pályaműveket (minden országból egyet) bemutatjuk az Animasyros Nemzetközi Animációs 

Fesztiválon, melyet a Szervező szervez Görögországban, Syros szigetén 2022. szeptember 20-25. között. A 

filmek egy külön szekcióban kerülnek bemutatásra, melynek témája az SNI-s gyermekek és fiatalok inkluzív 

oktatása, összhangban a project céljaival és megvalósított tevékenységeivel. A nyertes videókat Európa-

szerte más animációs fesztiválokon, valamint a projekt weboldalán és közösségi média felületein keresztül 

is terjeszti majd a Szervező. Az egyes országok csapatainak képviselői jutalomként Syros szigetére 

utazhatnak, hogy bemutassák csapatuk munkáját a fesztivál közönségének. Magyarországról a nyertes 

csapat tagjai, maximum 5 fő  (4 tanuló és 1 kísérő tanár) vehet részt a fesztiválon. 

A jelentkezéseket a versenybe való részvételre 2022. április 1. (görög idő szerint 00:00-tól) 2022. június 

30-ig (görög idő szerint 00:00-ig) lehet benyújtani. A jelentkezési folyamat a versenybe a következő: 

A résztvevőknek a jelentkezéshez el kell küldeniük a hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap egy 

scannelt példányát mellékletként az education2@animasyros.gr email címre, a levélhez csatolva az 

elkészült fim digitális példányával együtt, MP4 formátumban (Full HD), vagy az e-mailben egy linket 

feltüntetve, ahová korábban elektronikus módon feltöltötték a filmet (vimeo, You Tube stb. felület).  Az 

email tárgyába kérjük írja be, hogy “FOR THE I_AM CONTEST” (angolul). 

2. A RÉSZVÉTEL MEGSZÜNTETÉSE: 

A Szervezőnek joga van ellenőrizni a résztvevők jelentkezésének érvényességét, és kizárni a Verseny 

bármely résztvevőjét, vagy megtiltani annak további részvételét saját belátása szerint bármikor, akár 

előzetes értesítés nélkül is mindaddig, amíg úgy ítéli meg, hogy részvétele ellentétes a törvényi 

rendelkezésekkel, vagy rosszhiszeműen járt el. 

Különösen minden olyan résztvevői jelentkezést érvénytelennek tekint a Szervező, mely olyan üzenetet 

tartalmaz, mely harmadik személy vagy személyek becsületét és méltóságát sérti, valamint olyan 

bántalmazó, gyűlöletkeltő, rasszista üzenetet tartalmaz, amely sérti az emberi méltóságot, vagy hátrányos 

megkülönböztetést alkalmaz az egyénekkel szemben nemzeti származás, vallás vagy más meggyőződés, 

fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság miatt, vagy ellentétes a vonatkozó jogi szabályozásokkal. 



 

 

További minden olyan résztvevői jelentkezést érvénytelennek tekint a Szervező, mely nem eredeti művet 

tartalmaz, és ezért harmadik fél munkáját tartalmazza és/vagy sérti harmadik fél szellemi és/vagy ipari 

tulajdonjogait. 

3. SZEMÉLYES ADATOK: 

A Szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy a személyes adatokat az Európa Parlament és Tanács 

2016/679/EK-es rendelete, valamint a 4624/2019/EU rendelet értelmében kizárólag a Verseny és 

eredményeinek megvalósítása és hirdetése céljából kezeli (beleértve az olyan tevékenységeket is, mint 

a Verseny népszerűsítése, részvétel, jutalmazás, eredményhirdetés, az eredmények népszerűsítése, a 

nyertesek tájékoztatása és a díj odaítélése). A Versenyen való részvétel magában foglalja a résztvevők 

(és bármely harmadik fél) feltétel nélküli beleegyezését adataik megőrzéséhez és feldolgozásukhoz a 

Verseny nyilvánosság előtti hirdetésének teljesítéséhez, valamint a Versennyel kapcsolatos tájékoztatás 

és kommunikáció céljából. 

A Verseny résztvevői hozzájárulnak a Szervező által megvalósított Verseny promóciójához, és 

hozzájárulásukat adják adataik felhasználásához, mivel azok a versenyen való részvételük során 

megjelennek, valamint hozzájárulnak Facebook profiljuk nyilvánosan elérhető adatainak felhasználáshoz 

a fenti okok miatt, beleértve a Nyertesek nevének és egyéb adatainak közzétételét a Szervező honlapján, 

valamint az I_AM projekt partnereinek weboldalain. A Verseny résztvevői kifejezett, feltétel nélküli és 

teljes körű tájékoztatáson alapuló beleegyezésüket és engedélyüket adják a Szervezőnek a Verseny és / 

vagy annak eredményeinek a nyomtatott és elektronikus sajtón és / vagy az interneten keresztül történő 

népszerűsítéséhez. Így a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az I_AM projekt terjesztésével 

kapcsolatos célokra felhasználja és közzé tegye a Nyertesek listáját, fotókat, filmeket és videókat, és 

esetlegesen felhasználjon bármilyen, a jelen Pályázattal kapcsolatos hírt, anélkül hogy pénzügyi és/vagy 

promóciós természetű felelősség és/vagy kötelezettség terhelné a Nyertesekkel szemben. 

A közös alkotással a jelentkezést kitöltő oktató/tanár/egyéb szakember nevez be a versenyre, így ő 

tekinthető a film rendezőjének. A jelentkezést benyújtó szakember kijelenti, hogy beleegyezést kapott a 



 

 

kiskorú résztvevő gyámjaitól/szüleitől arra vonatkozóan, hogy a gyermek nevét a jelentkezési lapon 

feltüntesse, és így a kiskorú neve a fentiek szerint kerüljön feldolgozásra. 

Minden résztvevő jogosult a rá vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférni, és a Szervezőhöz intézett 

levélben bármikor kérheti azok módosítását vagy törlését az adott fájlból. A Szervező a nyeremény 

átadásakor további tájékoztatást kérhet a nyertesektől. 

Abban az esetben, ha a résztvevő bármikor vissza kívánja vonni az adatainak a fentiek szerinti 

felhasználásához adott hozzájárulását, és gyakorolni kívánja az elsősorban Európa Parlament és Tanács 

2016/679/EK-es rendelete, valamint a 4624/2019/EU rendeletben rögzített (hozzáférési, javítási, 

korlátozási, tiltakozási, elfelejtéshez való stb.) jogát, akkor ezt a dpo@animasyros.gr e-mail címen jelezheti 

Szervező felé. 

A Résztvevők és Nyertesek személyes adatait a nyeremény kihirdetését követő egy évig, a fentiek szerint 

a Szervező önmaga vagy akár kijelölt megbízott személyen keresztül megőrzi, és azokat automatizált vagy 

nem automatizált módon kezeli a verseny megvalósítása céljából, a fent említett jogszabályok 

rendelkezései szerint. 

4. SZELLEMI TULAJDONJOGOK: 

A nyertes filmek alkotói a jelentkezési lap beküldésével automatikusan korlátlan engedélyt adnak a 

Szervezőnek végleges audiovizuális alkotásuk felhasználására bármely nem kereskedelmi célú vagy egyéb, 

ehhez kapcsolódó felhasználásra, területi és időbeli korlátozás nélkül. 

A Szervező, valamint az I_AM projekt valamennyi résztvevő partnere jogosult a résztvevők videóit, 

amelyeket a Szervező közösségi média felületein (Facebook, Instagram stb.) publikáltak, a megosztás 

funkciót használva megosztani nem kereskedelmi, promóciós és információs céllal, mindig az adott 

közösségi média felület használati feltételeivel összhangban. 

A dokumentum tartalma kizárólag a szerző álláspontját tükrözi, és kizárólag az ő felelőssége. Az Európai 

Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 


