
 
 

1 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
„A Digitális világ tanára” pályázat 

 
 

1. A pályázat témája 
 
A MediaSmart Hungary Oktatási Kft. és a Telenor Magyarország Zrt. (tov. Szervező vagy 
Szervezők) pályázatot hirdet óvodapedagógusok, tanítók és általános iskolai tanárok számára.  
 
A pályázat témája: a www.digitalisvilag.hu honlapon elérhető Digitális világ című oktatási anyag 
használata, hatékony pedagógiai alkalmazásának bemutatása. 
 
A pályázat célja, hogy a pedagógusok kipróbálják a Digitális világ című oktatási segédanyagot és 
azt beépítsék oktató-nevelő munkájukba, amellyel az hatékonyabbá, eredményesebbé tehető. A 
pályázat célja továbbá, hogy a beérkezett pályamunkák alapján a szervezők képet kapjanak a 
Digitális világ anyag gyakorlatban is hatékony alkalmazási módszereiről, legjobb gyakorlatokról 
és feltárják az oktatási anyag esetleges fejlesztési területeit. 
 
A pályázatra jelentkező pedagógusok között 100 darab, egy évre szóló ajándék Hipernet 
szélessávú mobilinternet hozzáférést sorsolunk ki, illetve a jelentkezők, leadott 
pályamunkáikkal indulhatnak az értékes kategória-díjakért és a Kreatív különdíjért is! 

 
 

2. Határidők 
 
A pályázat kihirdetése: 2013. november 13. 
Jelentkezési határidő (jelentkezési szakasz): 2014. január 15. 23:59  
Pályázati anyagok benyújtásának határideje (pályázati szakasz): 2014. március 16. 23:59  
Eredményhirdetés: 2014. április 15.   
 
FONTOS: Pályázati anyagot csak a jelentkezési határidőig tartalmilag és formailag megfelelő 
módon jelentkezést leadott pedagógusok vehetnek részt. Pályamunkák – sikeres jelentkezést 
követően – már a jelentkezési szakaszban is beküldhetőek. 
 
 

3. A pályamunkák tartalmi követelményei, kategóriák  
 

A Digitális világ oktatási anyag részének vagy egészének pedagógiai környezetben történő 
alkalmazásának leírása.  
 
A pedagógiai tapasztalat és ötletek leírása minimum 3, maximum 5 oldalas terjedelemben (kb. 
9-15 ezer karakter). A pályázathoz mellékelhető az alkalmazást bemutató, legfeljebb 5 fotó, 
rövid filmrészlet (videó esetén linken – YouTube vagy más videó megosztó rendszer 
segítségével, pályázó saját hatáskörén belül gondoskodik arról, hogy pályázatához csatolt videó 
a megosztó felületenaz eredményhirdetést követő 6 hónapban elérhető legyen), tanulói alkotás 

http://www.dgitalisvilag.hu/
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is, e-mailben küldhető méretben, terjedelemben. A Kreatív Különdíj kategóriában azon 
pályázatok indulnak, amelyek az írásos pályázati anyag mellett kiegészítő anyagokat is 
tartalmaznak. A beküldött pályamunkák maximális mérete, csatolmányokkal együtt 3 megabájt. 
 
 
Kategóriák: 
 

I. Óvoda kategória: a Digitális Világ alkalmazási lehetőségei az óvodások korcsoportjában. 
Az oktatási segédanyag óvodákban történő használatához ötletek, elképzelések, az 
5-7 éves korcsoporthoz illő egyszerűsített alkalmazási módszerek bemutatása. 
 

II. Általános iskola kategória: ”Az én Digitális világom” - A jó gyakorlat bemutatása, 
módszertani tapasztalatok, új ötletek, a tanulók reakciójának leírása, óravázlat-
variációk, módosítási, fejlesztési lehetőségek. 

 
III. Kreatív Különdíj: A legkreatívabb pályázati anyag díja. Az írásos pályázatok mellett 

kiegészítő anyagként képes, videó alapú vagy más érdekes formátumú munkákat is 
várunk, amelyek akár más pedagógusok által is felhasználható „legjobb gyakorlati 
elemeket” mutatja be.  

 
 

4. Díjazás 
 
Jelentkezési szakasz: A pályázatra január 15-ig érvényesen jelentkezők között 100 db 1 éves 
szélessávú Hipernet előfizetést sorsolunk ki. A sorsolás számítógépes programmal történik, 
közjegyző jelenlétében (helyszín: MediaSmart Hungary Kft. iroda, MTI székház: 1016 Budapest, 
Naphegy tér 8.). A Hipernet csomagok kézbesítése a kisorsolt nyertesek számára, a velük történő 
kapcsolatfelvételt követően kezdődik meg. A nyeremények átvételének helyszíne a nyertesek 
által megjelölt Telenor üzlet. A nyereményekkel kapcsolatos további részleteiről az értesítést 
követően egyeztet a Szervező a nyertesekkel. 
 
Pályázati szakasz: A pályázók közül a 3. pontban megjelölt kategóriákban kerülnek ki a 
nyertesek. Minden kategóriában 3 győztes kerül kihirdetésre. A március 16-ig beérkezett 
pályaművek közül a szakmai zsűri döntése alapján óvoda és iskola kategóriában 3-3 nyertest 
hirdetünk: 

- Első helyezett: Asus Transformer Pad – laptop és táblagép egyben 
- Második helyezett: Huawei táblagép 
- Harmadik helyezett: Huawei Ascend P6 okostelefon 

 
A Kreatív különdíj kategória  győztesének jutalma: 

- Huawei Ascend Mate phablet és egy ajándékcsomag 
 
Egy pályázó maximum egy kategóriában lehet kategória-nyertes. A kategórianyertesek egyben a 
Kreatív Különdíj nyertesei is lehetnek. A nyeremények utáni adóterheket a nyereményt felajánló 
Telenor Magyarország Zrt. viseli. A nyeremény kizárólag a kategória-helyezetteket és különdíj-
nyerteseket illeti, a nyeremények másra át nem ruházhatók. 
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5. Pályamunkák beadásának feltételei, módja 

 
A pályázaton bármely magyar állampolgárságú, magyarországi lakhellyel rendelkező, 
cselekvőképes természetes személy, aki általános iskolai, óvodai pedagógus vagy tanítói 
végzettséggel rendelkezik, részt vehet. 
 
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a 
pályázat érvénytelenné válik, és a pályázatból való automatikus kizárás következményét vonja 
maga után. A pályázó pályázati anyaga beküldésével szavatolja, hogy az saját szerzői műve, a 
feltöltéssel felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerző 
jogát. A más szerzői vagy felhasználási jogát sértő pályázatokból eredő károkért a jogsértő 
pályázó felelősséget vállal a pályázat benyújtásával. Amennyiben a szerzői jogokat megsértő 
tényállás a verseny eredményhirdetése és a nyeremény átvételét követően áll elő, abban az 
esetben a nyertestől a győztes cím visszavonható, a nyertes személy a nyeremény 
visszaszolgáltatására kötelezhető. 
 
Egy pályázó maximum 1 pályamunkával nevezhet.  
 
Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázatra való jelentkezési lapot a pályázó határidőig 
beküldje (erről a Sezrvező visszaigazoló e-mailt küld), majd a pályázati anyagát határidőig a 
palyazat@mediasmarthungary.hu címre elküldje. A pályázatra történő nevezés ingyenes, a 
Pályázó nem kötelezhető semmiféle díj fizetésére a Szervezők, vagy harmadik személyek 
részére.  
 
A határidőn túl beérkező, vagy a 3. pontjában előírt tartalmi követelményeknek meg nem felelő 
pályaművek kizárásra kerülnek, a pályázaton nem vehetnek részt.  
 
Szervezők továbbá, a nyeremények átadásáig kizárhatják a pályázatból azt a Pályázót, akinek a 
jelentkezési lapon beküldött adatai nem valósak, vagy tévesek. A Pályázó valótlan, vagy téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.  
 
A pályázók a pályamunka beküldésével automatikusan elfogadják a pályázati feltételeket, 
valamint hozzájárulnak, hogy a 9. pontban rögzítettek szerinti módon és körben Szervezők 
pályaműveiket a későbbiekben felhasználják. A pályázók a pályázaton való részvétellel 
automatikusan elfogadják, hogy a zsűri-nyertes pályázatban a díj átadásához a szervezők kisebb 
szintű módosításokat kérhetnek a pályázótól. 
 
A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázónak nem lehet lejárt fizetési 
határidejű tartozása Telenor Magyarország Zrt-vel felé, illetve nem állhat peres viszonyban a 
Telenor Magyarország Zrt-vel. Ezek bármelyikének megléte a pályázaton való részvételből kizáró 
ok.  
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6. Zsűri  

 
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A pályázat végeredményét a Szervező a 
www.digitalisvilag.hu weboldalon teszi közzé. A zsűri döntése végleges, a döntéssel szemben 
jogorvoslatnak helye nincs. A jogorvoslati út kizárása elsősorban azon alapul, hogy a zsűri 
döntése – a pályázat jellegéből fakadóan – jelentős részben szükségszerűen szubjektív 
megítélésen alapul.  
 
 

7. Pályázat eredményének közzététele 
 
A pályázat eredményét 2014. április 15-én a www.digitalisvilag.hu weboldalon tesszük közzé, 
illetve a nyertest a jelentkezési lapon megadott elérhetőségek valamelyikén értesítjük. A nyertes 
pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul a nevének nyilvánosságra hozatalához. A 
versenyben nem díjazott pályaművek készítői külön értesítést nem kapnak. Amennyiben a 
nyertes a megadott elérhetőségeken az értesítéstől számított 30 napon belül nem érhető el, a 
díjazott a nyeremény átvételétől elesik. A nyertes elérhetetlenségéből adódó károkért a 
szervező felelősségét kizárja. 
 
 

8. Szerzői és felhasználói jogok 
 

„A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő, át nem ruházható szerzői jogaikat. A 
Szervezők a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a 
pályamunka felhasználására a pályázó (szerző) nevének feltüntetése mellett. A pályázat 
benyújtója (szerző) a játékban való részvétellel visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázat kiírói az pályázati anyagból készített, a mű integritását nem sértő reprodukciót 
reklámcélból másolják, sokszorosítsák, valamint megjelentessék (nyilvánossághoz közvetítse), és 
ennek érdekében a pályázat kiírói számára nem kizárólagos, de időben, térben és mértékben 
korlátlan felhasználási jogot ad azzal a feltétellel, hogy a kiíró a pályázó (szerző) nevét minden 
megjelenés esetén feltünteti.“ 
 
A pályamunka beküldésével a pályázó elfogadja, hogy nevét, képmását és a pályázatában 
foglaltakat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv.-ben felsorolt módon a Szervező és a 
közreműködő partnerei térítésmentesen felhasználhatják, beleértve a digitalisvilag.hu és 
telenor.hu weboldalon történő közzétételt is. 
 
 

9. Adatvédelem, adatkezelés 
 
Pályázó a jelen pályázati kiírás elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az pályázati 
jelentkezési lapon megadott személyes adatait a személyes adatok védelméről és közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi 
célokra a Szervezők felhasználják, arra tekintettel kezeljék. A felhatalmazás kiterjed – a Pályázó 
kérdéseire adott válaszok megküldésére, e-mailen és egyéb módon történő kapcsolattartásra, a 
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pályázaton helyezést elért pályázat esetében a Pályázó értesítésére, kapcsolatfelvételre, a 
díjátadó rendezvényre történő meghívásra. A pályázó hozzájárul, hogy a Szervezők jövőbeni 
pályázatainak hirdetményével e-mailben megkeresse. 
 
Adatvédelmi szempontból MediaSmart Hungary Kft. minősül adatkezelőnek és 
adatfeldolgozónak.  
 
A Pályázók személyes adatait a Szervezők zártan kezelik, azok nem nyilvánosak, a személyes 
adatok nem használhatóak fel kereskedelmi, különösen kereskedelmi jellegű direkt marketing 
célra és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy részére. Pályázó jogosult a Szervezőktől 
a kezelt adataira vonatkozóan tájékoztatást kérni, melyre a Szervezők 30 napon belül írásban 
adnak választ, Pályázó jogosult továbbá írásban adatai törlését kérni. Pályázó tiltakozhat 
személyes adatai jogellenes kezelése ellen és jogosult az Adatvédelmi Biztoshoz bejelentéssel 
élni, vagy igényét egyéb jogi úton érvényesíteni.  
 

10. Egyéb rendelkezések 
 
Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak a pályázati kiírás esetleges nyomdai hibáiért, 
valamint a pályázat lebonyolításában alkalmazott műszaki rendszerekkel, weboldalakkal 
kapcsolatban felmerülő bármely technikai hibákért (különösen hardware vagy software hibák, 
Internet szolgáltatók hibája, a weboldal bármely okból történő részbeni vagy teljes 
elérhetetlensége, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a pályázatba, így 
különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus.) A 
pályázat kiírói és a megbízásából eljáró közreműködők az e bekezdésben írtakból fakadó 
mindennemű felelősséget kizár. 

A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolt esetben, akár a pályázat 
folyamatában megváltoztassák. 

A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 
feltüntetése stb.), sem a pályázat kiírói, sem a megbízásából eljáró közreműködők semmilyen 
felelősséget nem vállalnak.  

A játékból ki vannak zárva a pályázat kiírói, valamint a megbízásukból eljáró közreműködő, 
továbbá a pályázat szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen 
személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
 

MediaSmart Hungary, Telenor Magyarország 

a pályázat kiírói 


