Tervezd meg a magyar short track bajnokok sisakját!
Kreatív pályázat
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség pályázatot ír ki a magyar rövidpályás
gyorskorcsolya csapat egységes sisakdizájnjának megtervezésére.
A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
A pályázat kiírója a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség és az ISport Kft., amely a
HUNSKATE márkatulajdonosa, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaság. Az ISport Kft. teljeskörű felhatalmazással bír a
HUNSKATE márka hasznosítására, a jelen pályázat kiírására.
NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
A pályázatra minden magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött természetes személy vagy
Magyarországon bejegyzett jogi személy nevezhet.
Pályázni cégként, vagy csoportosan is lehet, a céges/alkotócsoportként történő pályázás esetén
a cég/csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során
kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója.
NEVEZÉSI DÍJ:
A pályázatra a nevezés díjmentes.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ, A NEVEZÉS MENETE:
A pályaművek benyújtásának határideje: 2021. augusztus 22., 24:00
1.
2.
3.
4.

Tervezési időszak: 2021. augusztus 9. – augusztus 22.
Zsűrizési időszak: 2021. augusztus 23 – 30.
Eredményhirdetés: 2021. augusztus 31.
Díjátadó: 2021. november 21.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ELVÁRÁSAI:
A pályázóktól a HUNSKATE a magyar rövidpályás gyorskorcsolya csapat egységes
sisakdizájnjának megtervezését várja. Olyan kreatív tervezők, grafikusok, formatervezők,
esetleg divattervezők munkáira számítunk, akik képesek újszerű, fiatalos és dekoratív grafikai
elemekben kifejezni kreativitásukat. Fontos, hogy a benyújtott pályamunkák megfeleljenek a
HUNSKATE márkafilozófiájának.


A HUNSKATE-ről bővebben
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A PÁLYÁZAT TECHNIKAI ELVÁRÁSAI:
Egy pályázó korlátlan számú pályamunkával pályázhat. Egy pályamunka egy projektnek felel
meg, amely tartalmazhat:
- grafikai illusztrációt
- patternként használható figurális, vagy nonfiguratív grafikát
Minden pályamunka esetében a kiterített grafikai tervet a letölthető vázlatos sisakformarajzon is meg kell jeleníteni.
A pályamunkáknak meg kell felelnie az ISU 2404-es kommunikációjában foglaltaknak,
miszerint:
1. Tilos obszcén vagy provokatív dizájn használata.
2. Tilos bárminemű bűnözésre irányuló, rasszista vagy vallási témájú szimbólum
megjelenítése.
3. Tilos fluoreszkáló színek használata.
4. Tilos bárminemű szponzorációs megjelenítés, melynek értelmében nem engedélyezett
olyan logó, alakzat vagy szín használata, amely egyértelműen szponzor logó
megjelenítését célozza.
5. A nemzeti zászló színei opcionálisan, de megjeleníthetők.
Nem kötelező, de a grafikai terv látványtervként 3D-s formátumban, illetve mock-up-ként is
megjeleníthető.
A pályamunkákat fekvő A4-es méretű, összefűzött és 150 dpi-re optimalizált pdf-ként kérjük
beküldeni, külön projektekként, következő formában:
- Címoldal: a pályázó nevének és a pályamunka címének feltüntetésével
- 1. oldal: (kiterített) grafikai terv
- 2. oldal: terv bemutatása a vázlatos sisak formarajzokon
- 3. oldal: mock-up, vagy 3D-ben készült látványkép (opcionális)
- 4. oldal: a tervező online elérhetősége (e-mail cím), esetleg a portfólióját tartalmazó
webcímei (website, ArtHungry oldal, Behance oldal, Instagram oldal, stb.)


Sisak formarajzok letöltése (pdf) ›

A tervezésnél figyelembe kell venni a sisak kétoldalán elhelyezkedő 8x14 cm-es ovális
keretben feltüntetett rajtszámokat.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a sisak elülső részén (3,6 x 3,6 cm méretben) és a hátulján
(6 x 5 cm méretben) szponzori megjelenések (logók) elhelyezése várható, ezért ezekre a
részekre különleges/figurális grafikai elem ne kerüljön.
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A sportolók által használt különböző méretű sisakok okán a nyertes pályázótól több, kisebb
mértékben eltérő méretezésű grafikai anyag is bekérhető.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
A pályamunkák benyújtása elektronikusan, palyazat@hunskate.hu címre való elküldésre
történik. Az anyagok leadására 2021. augusztus 9., és 2021. augusztus 22., 24:00-ig tartó
időszakban van lehetőség.
A pályázat benyújtása során kérjük az elektronikus üzenet tárgyában és a fájl nevében
megjelölni az alábbiakat: név_hunskate_sisak_2021.pdf (például:
KissIstván_hunskate_sisak_2021.pdf)
A pályázók a nevezéssel elfogadják a pályázati felhívás, valamint az Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezéseit.
A mások szerzői jogát, kulturális, vallási, politikai érzékenységet vagy közszemérmet sértő
anyagokat, a bejelentések alapján jogunk van kizárni a pályázatból.
ZSŰRIZÉS:
A zsűrizési időszak 2021. augusztus 23-tól, 30-ig tart, a zsűri ezután, augusztus 31-én online
hirdeti ki a győztes pályamunkát.
A zsűri tagjai:
- Jászapáti Petra: rövidpályás gyorskorcsolyázó, a magyar short track első női
világkupagyőztese
- Knoch Viktor: olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó
- Kósa Lajos: a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke
- Oláh Bence: rövidpályás gyorskorcsolyázó, a pjongcsangi váltó tartalékembere
- Tábori-Simon José: tervezőgrafikus művész, az ArtHungry.com művészeti vezetője
A zsűri által kiválasztott legjobb 3 db pályamű közül a Magyar Short Track válogatott
sportolói fogják kiválasztani a győztes pályaművet.
A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy megosztott, illetve különdíjat is odaítéljen, azonban, ha a
zsűri nem talál megfelelő minőségű pályaművet, a szervezőknek joga van a pályázatot
érvénytelennek nyilvánítani.
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DÍJAZÁS:
A győztes pályamunkát készítő alkotó nettó 100.000 Ft díjazásban részesül, mely a
kiválasztott kreatív elemek tervezési és felhasználási díját foglalja magában. A nyertes
sisakdizájn az idei, novemberben megrendezett debreceni rövidpályás gyorskorcsolya
olimpiai kvalifikációs világkupaversenyen jelenik meg először és a 2022 februárjában
megrendezésre kerülő pekingi téli olimpiai szereplés végéig használható az olimpiai
szabályok betartása mellett.
A győztes pályázó a díját novemberben, a debreceni olimpiai kvalifikációs
világkupaversenyen veheti át.
SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK:
A pályázat benyújtói a pályázat benyújtásával a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján
az alábbi keretek között adnak a kiírók részére felhasználási engedélyt:
A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult
a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének féltüntetése mellett.
A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült
reprodukciót elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek
érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási
jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A nyertes pályázó kizárólagos felhasználási jogot biztosít az ISport és a Magyar Országos
Korcsolyázó Szövetség részére, amely magában foglalja a módosítás jogát is. A nyertes
pályázó részére fizetendő díjazás megfelelő ellenértéket nyújt a kizárólagos felhasználási
jogért.
A pályázatra benevezett pályaművek további üzleti felhasználásával kapcsolatban adott
esetben a pályázó és a pályázat kiírója külön megállapodást kötnek egymással, melyben az
esetleges díjazást egymás között megosztják.
A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy külön díjazás nélkül a kiíró PR anyagaikban,
valamint online felületeiken is felhasználhassák az alkotásokat – ahol lehetséges – az
alkotó(k) nevének féltüntetése mellett.
Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekre az Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
A pályázat kiírója a pályázati felhívásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
További információk a palyazat@hunskate.hu e-mail címén (palyazat@hunskate.hu) keresztül
kérhetőek.
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MOKSZ
Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (a továbbiakban: MOKSZ) márkája, a
HUNSKATE pályázatot ír ki a magyar rövid pályás gyorskorcsolya csapat egységes
sisakdizájnjának megtervezésére. A pályázat kiírója az ISport Kft., amely a HUNSKATE
márkatulajdonosa, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség kizárólagos tulajdonában álló
gazdasági társaság. Az ISport Kft. teljeskörű felhatalmazással bír a HUNSKATE márka
hasznosítására, a jelen pályázat kiírására.
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a MOKSZ (a
továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztassa azokat a pályázókat (a továbbiakban: Adatalany),
akik a magyar rövid pályás gyorskorcsolya csapat egységes sisakdizájnjának megtervezésére
pályázatot kívánnak benyújtani, az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott
adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről.
Adatkezelő tájékoztatja az Adatalanyt, hogy a pályázat lebonyolításában részt vesz az ISport
Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6. , adószám: 26529404-2-42) és a CEE
ArtHungry Kft. (székhely: 1117 Budapest, Napkelte utca 3. C. lház. 5. em. 7., adószám:
25384059-1-43).
A Tájékoztató a pályázókkal, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett
adatkezelésekre vonatkozik.
Az adatkezelésre vonatkozó alapvető jogszabályok:



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

1. Az Adatkezelő
Adatkezelő neve: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Adatkezelő székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 2, Magyarország
Adatkezelő nyilvántartásba vételi száma: PK.60139/2001;
Adatkezelő adószáma: 18163274-2-42;
Adatkezelő telefonszáma: +3612522369
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: palyazat@hunskate.hu
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Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Dr. Lakatos Ágnes
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: agnes.lakatos@fiaklaw.hu
1. Az Adatkezelő felhívja az Adatalany figyelmét arra, hogy az Adatalany a pályázat
benyújtásával a személyes adatainak az Adatkezelő, valamint az ISport Kft. és a
CEE ArtHungry Kft. általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
2. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelési Szabályzatát honlapján elektronikus formában
közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi.
Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú
kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél
mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus
levelezési címre.
Az Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat az alábbi linken érhető el:
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2016/05/ADATV%C3%89DELMI-%C3%89SADATKEZEL%C3%89SI-SZAB%C3%81LYZAT.pdf
1. Az Adatkezelő által az Adatalany vonatkozásában végzett adatkezelés
érintett személy: az a természetes személy, aki természetes személyként pályázatot nyújt be a
magyar rövid pályás gyorskorcsolya csapat egységes sisakdizájnjának megtervezésére
célja: az Adatkezelő által kiírt pályázaton történő részvétel, amelynek tárgyát a magyar rövid
pályás gyorskorcsolya csapat egységes sisakdizájnjának megtervezése képezi
jogalapja: Adatalany hozzájárulása
adatkezeléssel érintett személyes adatok köre (i) a természetes személy neve, (ii) az
Adatalany elérhetősége (telefonszáma, email címe), (iii) kizárólag a pályázat nyertesének
személyazonosító adatai, így az Adatalany személyazonosító igazolványának, lakcímet
igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának
adattartalma.
1. Az Adatkezelő az Adatalany adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik
személy számára,
1. amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés;
munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként
bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos megkeresését
eljuttatja;
2. amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, továbbá az
adattovábbítás az Adatalany és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
Az Adatkezelő az Adatalany személyes adatait a pályázat díjátadójától számított 1 évig
tárolhatja, illetőleg a nyertes pályázó személyes adatait a díjátadótól számított 5 évig.
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1. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az
Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:







tájékoztatáshoz való jog.
helyesbítéshez való jog;
elfeledtetéshez való jog;
adatkezelés korlátozásához való jog;
adathordozhatósághoz való jog;
tiltakozáshoz való jog.

A jelen tájékoztatóban nem részletezett jogosultságokat az Adatkezelő honlapján közzétett
részletes szabályzat tartalmazza.
1. Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt
tapasztalja, hogy a MOKSZ megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy
jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz,
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
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