PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Preambulum: A Ferencvárosi Torna Club sportolói évszázados szárnyalásának
jelképe a Fradi Sas. A mindenki számára jól ismert zöld sasok kifejezés
eltéveszthetetlenül utal a tiszteletet parancsoló, egyben fiatalos erőt sugárzó
sportolók sportszerűen harcias, tettre kész hozzáállására. Ezt a szellemiséget
megerősítendő, és a Fradi családnak élő példát állítandó, 2015-ben a klub élő
jelképe, a Fradi Sas is elfoglalta helyét otthonunkban, a Groupama Arénában.
A klub élő jelképe mellett, elsősorban a legifjabb Fradi szurkolók és családtagjaik
élményekkel való töltekezését szolgálja a Fradi kabalaállata is, a Fradi-sas. A Fradi
család összes tagjának lehetőséget biztosítva a tervezési és a kiválasztási
folyamatba való bekapcsolódásra, a klub kabalafigurája teljes egészében megújul a
2016/17-es bajnoki szezonra. A közösen kiválasztott és elkészített, elsősorban a
gyermekeknek szánt Fradi-sas így biztosíthatja az immár 29-szeres bajnok
labdarúgó csapatunk mérkőzéseire a Groupama Arénába kilátogató szurkolóink még
magasabb szintű szórakozását, továbbá az interakció lehetőségét.
A Ferencvárosi Torna Club (székhely: 1091, Budapest, Üllői út 129.,
továbbiakban: „Szervező”) nyilvános pályázatot hirdet az elsősorban a klub
legfiatalabb szurkolóinak és családjaiknak szóló Fradi-sas kabalafigura
jelmezének tervezési munkálataira.
1. A pályázat háttere:
A korábbi évtizedekben a Fradi Sas kizárólag a klub sporteseményein jelenlévő
kabalafigura formájában jelent meg, 2015-ben azonban, klubunk jelképe, az élő Fradi
Sas reptetése is csatlakozott a kabalafigurához a Groupama Arénában. Az élő Fradi
Sas mellett a klub kabalafigurájának, a Fradi-sasnak elsődleges feladata így a
stadionba kilátogató gyermekek és családtagjaik szórakoztatása, a labdarúgó
mérkőzések programjának színesítése, és a klub képviselete különböző
jótékonysági, és egyéb rendezvényeken.
A klub írásában is szándékosan különbözteti meg a klub élő jelképét, a Fradi Sast a
gyermekeknek szánt kabalától, a Fradi-sastól.
2. A pályázat célja:
Az ifjú Fradisták által megálmodott és papírra vetett szín- és formavilágra, hangulati
elemekre kötelezően támaszkodva a Ferencvárosi Torna Club új kabalafigurájának
tervezési munkálatainak elvégzése, mely a Ferencváros hagyományainak és
értékrendjének megfelelő módon tudja képviselni az egyesületet elsősorban a klub
ifjú szurkolói, a családok, másodsorban pedig a nagy nyilvánosság előtt.
3. A pályázat időtartama:
A pályázat két nyilvános és egy harmadik szakaszra oszlik:
a. nyilvános gyermekrajz pályázat,

b. nyílt tervezési pályázat,
c. kivitelezés.
A pályázat kihirdetését követően a végső pályaművek leadási határideje:
a., gyermekrajzok esetén 2016. április 24. (vasárnap) 16.00 óra,
b., második szakaszban 2016. május 29. (vasárnap) 16.00 óra.
Az a., és b., szakaszok leadási határidejét követően 5-5 nap áll rendelkezésre a
szavazásra a pályázatban leírtak alapján.
A klub új kabalája a 2016/2017-es szezonnyitót megelőzően, de legkésőbb a
szezonban kerül bemutatásra a nyilvánosság számára, majd a klub hazai
mérkőzésén debütál a szurkolók előtt.
A pályázat kiírója fenntartja a lehetőséget nagy létszámú pályázat leadása vagy
egyéb ok esetén a határidők kitolására,eredménytelenség esetén a pályázati
feltételek megváltoztatására.
4. A pályázaton résztvevő személyek:
A pályázat első részében legfeljebb 14 éves, magyar állampolgársággal rendelkező
gyermekek, míg pályázat második felében, a nyilvános tervezési pályázaton,
életkortól függetlenül minden magyar állampolgársággal (beleértve a kettős
állampolgársággal) rendelkező természetes személy részt vehet.
5. A pályázat menete:
Az FTC új kabalájának tervezési pályázata két részből tevődik össze:
a. nyilvános gyermekrajz pályázat:
Az új FTC kabala elsősorban a gyermekeknek és családjaik számára készül,
ezért a pályázat első részében a legfiatalabbak rajzolhatják meg, szerintük
hogyan nézzen ki az új Fradi-sas.
A gyermekrajz pályázaton részt vehet minden magyar állampolgársággal
rendelkező, legfeljebb 14 éves gyermek, egy önállóan elkészített, legalább A4es méretben megrajzolt, színes pályaművel.
A gyermekrajz pályázat részvételének feltétele a pályázati határidőn belül, a
palyazat@fradi.hu címre – pdf vagy jpg formátumban, legalább 1 Mb
méretben - elküldött pályamű, illetve a résztvevő gyermek neve és életkora,
valamint a gyermek szülőjének/gondviselőjének neve és telefonos
elérhetőségének megadása.
b. nyílt tervezési pályázat:
A pályázat második szakasza során a pályázó feladata, hogy a nyilvános
gyermekrajz pályázaton szavazással kiválasztott pályamű, vagy pályaművek
alapján, azok hangulati elemeit, szín- és formavilágát kötelező inspirációként
felhasználva és megvalósítva - lehetőleg háromdimenziós - közvetlen a jelmez
kivitelezését elősegítő grafika megtervezése.
A pályázat második szakaszának részvételi feltétele a pályázati határidőn
belül, a palyazat@fradi.hu címre – pdf vagy jpg formátumban, legalább 1 Mb

méretben - elküldött pályamű, valamint a pályázó személyes adatainak és
elérhetőségeinek (név, telefonszám, lakcím) megadása.
6. A pályaművekre vonatkozó kikötések:
A pályázat bármely szakaszában résztvevő pályamű az FTC jelképét, a Fradi Sast, a
klub színeinek (zöld-fehér), illetve a sas madárra jellemző színek (barna, sárga)
felhasználásával ábrázolja. Az új kabala megjelenése erőt sugárzó, egyben
barátságos, elsősorban a gyermekek számára megnyerő. A pályázó által készített
Fradi-sas jelmezként kivitelezhető kell legyen, mely biztosítja átlagos testalkattal
rendelkező viselője (175-190 cm magas) könnyed mozgását, ujjainak szabad
használatát, beleértve a viselő karjait, továbbá lábait is, valamint a jelmezből való
tiszta kilátás megoldását is.
Az alábbi kitételek bármelyik elemét tartalmazó pályaművek a pályázat alól
azonnali hatállyal kizárásra kerülnek:
- félelemkeltő, erőszakos megjelenésű, fegyvereket, a közösség számára
veszélyt jelentő eszközöket tart magánál
- obszcén, gyűlöletkeltő elemek jelennek meg rajta
- meztelenséget, szexuális tartalmat sugároz
- alkoholt, dohánytermékeket és további tudatmódosító szereket ábrázol,
és/vagy azok használatát hirdeti
- bármilyen Magyarország területén hatályos jogszabályt megsért
- egy már létező grafika/kabala másolata
- harmadik fél vállalkozását, illetve annak termékeit reklámozza
- a klub aktuális szponzorai által viselt arculati elemekkel, valamint ezen
vállalatok értékrendjével össze nem egyeztethető elemeket tartalmaz
7. A kiválasztás menete:
A pályázatra beérkezett és az FTC által jóváhagyott pályaművek az FTC hivatalos
Facebook (www.facebook.com/fradi.hu) oldalán galéria formájában kerülnek
megosztásra, a gyermekrajz pályázat esetén legkésőbb 2016. április 25-én, a
nyilvános tervezési pályázat esetén legkésőbb 2016. május 30-án.
A nyilvános gyermekrajz pályázat és a nyílt tervezési pályázat győztesei a galériában
történő szavazás formájában kerülnek kiválasztásra.
8. A szavazás menete:
A nyilvános gyermekrajz pályázat szavazási határidején belül a legtöbb szavazatot
„Lájk” formájában begyűjtő pályamű jut tovább a nyílt tervezési szakaszba. Egy
személy több pályaműre is szavazhat. A pályázat kiírója fenntartja a lehetőséget,
hogy több pályaművet is továbbjuttat a nyílt tervezési szakaszba.
A nyílt tervezési szakasz szavazási határidején belül a legtöbb szavazatot „Lájk”
formájában begyűjtő pályamű nyeri a pályázatot. Egy személy több pályaműre is
szavazhat.

9. A pályázat menetrendje, határideje:
a. gyermekrajz pályázat: beküldési határidő – 2016. április 24. (vasárnap),
16.00 óra; szavazás kezdete – legkésőbb április 25-től
b. első kiválasztási kör: szavazás lezárása – 2016. április 29. (péntek), 16.00
óra; eredményhirdetés – 2016. április 29. (péntek) 17.00 óra
c. nyilvános tervezési pályázat: beküldési határidő – 2016. május 29.
(vasárnap), 16.00 óra; szavazás kezdete – legkésőbb május 30-tól
d. második kiválasztási kör: szavazás lezárása – 2016. június 3.. (péntek),
16.00 óra; eredményhirdetés – 2016. június 3.. (péntek) 17.00 óra
10. A pályázat díjazása:
a) a nyilvános gyermekrajz pályázat során legtöbb szavazatot gyűjtő pályázat
készítője az alábbi díjazásban részesül:
a. Oklevél
b. A gyermek és 2 fő kísérő részére VIP Gold belépő az új kabala első
hazai mérkőzésére
c. Közös fénykép a Groupama Aréna gyepszőnyegén az új Fradi-sassal
d. A Fradi Suli program keretében, a megújult Fradi-sas elkíséri a klub
sportolóit a pályázó gyermek oktatási intézményébe
b) a nyílt tervezési pályázat során legtöbb szavazatot gyűjtő pályázat készítője
az alábbi díjazásban részesül:
a. Oklevél
b. A nyertes részére VIP Gold éves bérlet a Groupama Arénába az FTC
2016/2017-es szezonjára.
c. Közös fénykép a Groupama Aréna gyepszőnyegén az új Fradi-sassal
c) az első és második kiválasztási kör szavazói között 1-1, összesen 2 személy
kerül kisorsolásra. A két kisorsolt nyertes nyereménye:
a. 1-1 darab VIP Gold belépő az új Fradi-sas első hazai mérkőzésére
b. 1-1 darab a labdarúgó szakosztály 2016/17-es mezének aláírt szurkolói
változata
c. Közös fénykép a Groupama Arénában az új Fradi-sassal
11. A győztes pályamű kivitelezése:
A nyílt tervezési pályázat során beküldött és a második kiválasztási kör során
kiválasztásra került pályamű lesz a Ferencvárosi Torna Club új kabalájának
megvalósítási alapja. A nyílt tervezési pályázaton résztvevő, az azt megnyerő
pályamű beküldőjét a klub személyes konzultációra kéri fel. A találkozás alkalmával,
a klub grafikus szakértői bevonásával pontosításra kerülnek a tervek, valamint a
kivitelezés részleteinek leegyeztetése történik.
A Ferencvárosi Torna Club vállalja a pályázaton győztes kabala elkészítését.
A kivitelezésnél – és lehetőség szerint a második, nyílt tervezési szakaszban is
- szempont, hogy:

a jelmez szabad ég alatt az év minden évszakában elforduló időjárási
viszonyokat tartósan kiállja
- a jelmez teljes egészében mosható, könnyen tisztítható legyen
- a jelmez gyermekbarát elemekből, anyagokból épüljön fel
- a jelmez átlagos testalkatú, 175-190 cm magas viselő számára kényelmesen
viselhető legyen
- a jelmezt viselő személy a jelmezből kilásson
- a jelmezt viselő személy rugalmas mozgásra képes legyen
A kivitelezést követően az elkészült jelmez bemutatásra kerül a nyílt tervezési
pályázat győztese számára.
Amennyiben a bemutatás során további módosítások szükségessége merül fel,
azokat a klub a bemutatást követő héten elvégzi.
-

12. Vegyes rendelkezések:
A pályázatra való jelentkezéssel és a palyazat@fradi.hu címre beküldött pályaművel
a résztvevő elfogadja az e dokumentumban meghatározásra került részvételi és
adatkezelési feltételeket. A Fradi-sas tervezési és kiválasztási szakaszában való
részvétel önkéntes.
A pályázó elfogadja, hogy a gyermekrajz és nyílt tervezési pályázaton a beküldött
pályaművek és az elkészült jelmez a klub kizárólagos tulajdonát képezik, azokat a
klub a jövőben szabadon, mindennemű korlátozás nélkül, felhasználhatja.
A Fradi-sas pályázat gyermekrajz és nyílt tervezési pályázat szakaszának nyertese(i)
a Szervező www.facebook.com/fradi.hu oldalán szavazásos nyereményjáték
formájában kerülnek kiválasztásra. A nyereményjátékban részt vehet minden 14.
életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes, illetve minden cselekvőképes
természetes személy, aki megfelel a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A
nyereményjátékban nem vehetnek részt az FTC Labdarúgó Zrt. alkalmazottai, és
ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A tervezési pályázat két szakaszát lezáró kiválasztási szavazást követően a
Szervező felveszi a kapcsolatot a szavazatukat „Lájk” formájában leadó résztvevők
közül véletlenszerűen kisorsolt 1-1 nyertessel privát üzenet formájában.
Az értesítést követően a nyertesnek 72 óra áll rendelkezésére, hogy nyereményéért
jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy automatikusan a sorsoláskor
másodikként kihúzott tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben a
másodikként kisorsolt tartalék nyertes sem jelentkezik a megadott 72 órás határidőn
belül, úgy a harmadik, majd hasonló esetben a negyedik és az ötödik tartalék nyertes
válik jogosulttá a nyereményre. Ha az ötödikként kihúzott tartalék nyertes sem
jelentkezik a fentiek szerint, abban az esetben új sorsolásra kerül sor.
A pályázat tervezési szakaszait lezáró két szavazás követően 1-1 nyertes kerül
kisorsolásra. Az így kiválasztott nyertesek nyereménye a Ferencvárosi Torna Club
2016/17-es mezének aláírt egy darabja, valamint az új Fradi-sas nyilvános
bemutatkozó mérkőzésén a Groupama Arénában a kabalával történő közös fénykép
elkészítése. A nyereményt a két nyertes előzetes egyeztetést követően a Groupama

Arénánál (1090, Üllői út 129.) található Fradi Shopban veheti át személyesen vagy a
nyertessel történő egyéb megegyezés szerint a Ferencvárosi Torna Club postai úton
eljuttatja azt a nyerteshez. A nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre
nem váltható.
A szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy
pályázóval szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek
vagy a jelen Felhívásban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a pályázat
bármely szakaszán vagy a pályaművek kiválasztását szolgáló nyereményjátékban.
A pályázat bármely szakaszában résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályaművel beküldésekor, illetve a nyereményjátékban
való részvétellel megadott személyes adataikat a Szervező a Pályázaton keresztül
nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges
mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten
felhasználja.
Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan a résztvevők tudomásul veszik,
hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
éve
CXII.
Törvény
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról (továbbiakban: „Info tv.”) értelmében a Szervező kezeli és
dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Jelen felhívásban és az Info tv-bn
rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért az Ferencvárosi Torna Club, mint
adatkezelő felel.
A Szervező a pályázaton és nyereményjátékban résztvevők személyes adatainak
védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen felhívásban
foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a
költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással
arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen felhívásban
megjelölt célokra használja fel.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A pályázó és játékos adatainak kezelésére
kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget
biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről,
kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: Budapest, 1091, Üllői út 129.
Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért
egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat.
A pályázaton és a nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a
nyeremények átadásáról, a kiválasztott pályaművek bemutatásáról, a kivitelezési
szakasz bármely pontjáról, illetve az elkészült kabala pályázókkal történő
bemutatásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők
hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár
részleteiben – külön díjazás nélkül – a Szervező által szabadon, idő- és térbeli
korlátozás nélküli, nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírást és játékszabályt indokolt
esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül

megváltoztassa. A megváltoztatott pályázati kiírást és játékszabályt azonnal
közzéteszi a facebook.com/fradi.hu Facebook oldalon, és a fradi.hu weboldalon.
A Facebook a Pályázattal és a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen
felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot és Nyereményjátékot nem
szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban vele. A
Pályázók és Résztvevők az általuk a Pályázat és Nyereményjáték során átadott
információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
A Szervező fenntartja a jogot a Pályázat és/vagy Nyereményjáték megszakítására,
felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a
Pályázatot és/vagy Nyereményjátékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a
Szervező Facebook üzenő falán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a
tekintetben is, hogy a jelen felhívásban foglalt feltételeket vagy magát a pályázatot
és/vagy nyereményjátékot akár annak időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül,
egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb
indoklás nélkül visszavonja.
A szabályzat módosításait, illetve a pályázat és/vagy nyereményjáték esetleges
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott
formában teszi közzé Facebook oldalán, így az egyes Pályázó/Játékos felelőssége,
hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlen tájékozódjanak.
Budapest-Ferencváros, 2016. 03. 23.
Ferencvárosi Torna Club
Szervező

