Rajzold le álmaid iskolatáskáját!- Auchan rajzpályázat
Részvételi Feltételek
Hozza be gyermeke rajzát a bármelyik Auchan áruházunkba és vegyen részt
rajzpályázatunkon! A nyertes pályázó megnyerheti az általa rajzolt iskolatáskát, melyet
részére gyártanak le Franciaországban.
A játék lebonyolítója az Auchan Magyarország Kft.
A játékban 6-11 éves gyermekek vehetnek részt. A részvételhez szükséges, hogy törvényes
képviselőjük gyermekük rajzát leadja bármely Auchan áruház Vevőszolgálatán a jelen
részvételi feltételekben meghatározott módon. Minden pályázótól csak egy rajzot tudunk
elfogadni, azaz egy gyermek összesen egy rajzzal és csak egyszer nevezhető a játékba.
A rajzokat a játékba nevezett gyermeknek a rajz mellé csatolt adatkezelési hozzájáruláson
rögzített alábbi adataival kell benyújtani: a gyermek neve, kora, törvényes képviselőjének
elérhetősége (telefonszám).
A rajzot zárt borítékban, a törvényes képviseletre jogosult szülő által aláírt Adatkezelési
hozzájárulással együtt az áruház vevőszolgálatán kell leadni. Kérjük, hogy a rajzokra semmit
ne írjanak! A gyermek keresztnevét kérjük, hogy minden esetben az Adatkezelési Tájékoztató
végén arra fenntartott helyen jegyezzék fel! A rajzokat sorszámozással fogjuk ellátni, melyek
közül sorsolással választjuk ki a nyertest.
Az Áruházak Vevőszolgálatainak címét jelen Részvételi feltételek 1. számú melléklete
tartalmazza.
A játékban a 2019. június 12. és 2019. június 30. között, áruházi nyitvatartási időben leadott
rajzok vehetők figyelembe.
A pályázat témája: Rajzold le álmaid iskolatáskáját! – gyermekrajz
A pályamű formája: Az alkotást bármilyen technikával el lehet készíteni (színesceruza-rajz,
zsírkréta, grafika, vízfestmény, tempera, stb.), a lap mérete azonban A/4-es legyen. A technikai
előírások betartása a pályázó feladata.
A rajz leadásával a pályázó szülő, a gyermekére is kiterjedően kijelenti, hogy részt vesz a
pályázaton és elfogadja a jelen részvételi feltételeket. A pályázó továbbá kijelenti, hogy a
leadott rajz saját gyermeke alkotása, a gyermek hozzájárulásával indítja a pályázaton és nem
áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a pályázaton történő részvételt gátolná vagy
megakadályozná. Az előbbi feltételek megsértése esetén az érintett pályázat érvénytelen és az
Auchan Magyarország Kft.-vel szemben támasztott igényekért kizárólag a pályázó felel.
A beérkezett alkotások közül 2019. július 5. napján sorsoljuk ki a nyertest az Auchan
Központban (2040 Budaörs, Sport utca 2-4.).
Az eredményről telefonon értesítjük a pályázó szülőjét 2019. július 9. napján, a díj átadásának
időpontja: 2019. augusztus 31.

A törvényes képviselő hozzájárul a kiskorú személyes adatainak a pályázaton való részvétel
keretein belül történő és szükséges mértékű kezeléséhez. A törvényes képviselő hozzájárul
továbbá, hogy amennyiben gyermeke rajzát díjazzák, a gyermek keresztneve, kora az Auchan
Magyarország Kft. honlapján is kihelyezésre kerüljön.
A nyeremény készpénzre, más dologra nem átváltható. A leadott rajzokon semmilyen,
licenccel védett, ismert, mesében vagy filmben szereplő figura, tartalom (pl. Jégvarázs,
Így neveld a sárkányodat! stb. figurák) nem lehet felismerhető!
A pályázat fődíja:
A kisorsolt rajzon szereplő hátizsákot Franciaországban gyártják le, és ezt követően kapja meg
a nyertes pályázatot benyújtó gyermek.
A nyeremény átadása és átvétele akként történik, hogy a nyertes az előzetesen egyeztetett
időpontban befárad áruházunkba átvenni a nyereményét, melyet átadás-átvételi bizonylattal
igazolunk. A nyeremény átvételére a pályázaton való részvételhez hozzájáruló törvényes
képviselő jogosult.
A pályázatban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.
A pályázaton résztvevő köteles a pályázat során valós adatokat megadni, a hibásan megadott
adatokért az Auchan Magyarország Kft. nem vállal felelősséget
A játékban az Auchan Magyarország Kft., valamint családtagjaik nem vehetnek részt.
A rajzok visszaküldését kizárólag 2019. július 8. napjáig kérhetik, ezt követően azokat nem
küldjük vissza. A rajzokat – nem csak a nyertes pályaművet – név feltüntetése nélkül kiküldjük
Franciaországba az Auchan Retail International S.A. részére, hogy következő hátizsákkollekciónk kialakításakor a gyerekek igényeit is figyelembe tudjuk venni. Ezzel kapcsolatban
a pályázó kijelenti, hogy a jövőben semmilyen szerzői jogi igényt nem támaszt az Auchan
Magyarország Kft., illetve az Auchan Retail International S.A. felé.
Ezen felül a törvényes képviselő hozzájárulása esetén a rajzok az Auchan Magyarország Kft.
által az online felületeken (Facebook, auchan.hu) megjelentethetők. A leadott rajzok
megjelenéséért az Auchan Magyarország Kft. nem kötelezhető jogdíj, szerzői díj vagy egyéb
díj megfizetésére. Így a rajzot átadó személy (résztvevő) kijelenti, hogy semmilyen
jogdíjköveteléssel nem él és harmadik személynek a rajzon esetleg fennálló jogdíjköveteléséért
helytáll.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK!
Auchan Magyarország Kft.
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1. számú melléklet
Áruház:
Auchan Albertfalvai Áruháza
Auchan Budakalászi Áruháza
Auchan Budaörsi Áruháza
Auchan Csepeli Áruháza
Auchan Csömöri Áruháza
Auchan Debreceni Áruháza
Auchan Dunakeszi Áruháza
Auchan Fóti Áruháza
Auchan Kecskeméti Áruháza
Auchan Maglódi Áruháza
Auchan Miskolc 1 Áruháza
Auchan Miskolc 2 Áruháza
Auchan Óbudai Áruháza
Auchan Solymári Áruháza
Auchan Soroksári Áruháza
Auchan Szegedi Áruháza
Auchan Székesfehérvári Áruháza
Auchan Szolnoki Áruháza
Auchan Törökbálinti Áruháza
Auchan Újhegyi Áruháza
Auchan Szekszárdi Áruháza
Auchan Zalaegerszegi Áruháza
Auchan Győri Áruháza
Auchan Soproni Áruháza

Címe:
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.
2011 Budakalász, Omszk park 1.
2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
2310 Szigetszentmiklós, Háros 120.
2141 Csömör, Határ út 6.
4031 Debrecen, Kishatár u. 7.
2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.
2151 Fót, Fehérkő út 1.
6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.
2234 Maglód, Eszterházy János u. 1.
3527 Miskolc, József Attila utca 87.
3516 Miskolc, Pesti út 9.
1033 Budapest, Szentendrei út 115.
2083 Solymár, Szent Flórián utca 2.
1238 Soroksár, Bevásárló u. 2.
6723 Szeged, Zápor u. 4.
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 2.
5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.
2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 2-4.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 5.
9024 Győr, Vasvári Pál utca 1/A.
9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 35.

