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A Szertelen-kék Alapítvány dalpályázatot hirdet 14-18 éves fiatalok számára. 
A pályázat célja, hogy fogalmazzátok meg dalokban saját gondolataitokat, érzéseiteket  

a világról, az életről, céljaikról, az emberekről, a barátságról, a szeretetről, 
élményekről, bulikról,  aggodalmakról, veszélyekről, 
a tudásról, a tanulásról, a munkáról és minden másról, ami foglalkoztat. 

 
Kizárólag saját szerzemények beküldését várjuk (zene+magyar nyelvű szöveg), melyek videójával az alábbi 
módon pályázhatsz: 
Videofelvétel, videoklip vagy hangfelvétel feltöltése video formátumban a YouTube videómegosztó 
oldalra, majd a dalfelvétel linkjének (URL címének) elküldése a szertelen.kek@gmail.com email címre 
a kötelezően kért adatokkal együtt: 

Pályázó Név  

Email cím  

Telefonszám  

Lakcím  

Születési idő  

Pályamű Zeneszerző  

Szövegíró  

Előadó  

 
Akár egy szál gitár- vagy zongorakísérettel felvehetitek a dalt, de zenekari próbát is rögzíthettek mobiltele-
fonnal vagy bármilyen más kamerával, amely hangrögzítésre is alkalmas. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az alábbi témakörök egyike vagy akár több is szerepel a megírt dal 
témájában: 

 A család szerepe, védőfunkciója. Milyen családot képzel el magának? 

 Mit gondol a barátságról, ki az igazi barát, mit jelent a barátság? 

 Mi jelenti számára a biztonságot? 

 Milyen egy jó buli, milyen veszélyeket rejt, milyen tapasztalatai vannak erről? 

 Mitől tart, mitől fél? 

 Milyen tragédiákról hallott, tapasztalt a környezetében? 

 Kikerülhető-e a kábítószer, az alkohol? 

 Milyen megoldásokat, kiutat ismer a problémákkal kapcsolatban? 

 Kitől kapott, kaphat segítséget a bajban? Mit gondol a felelősségről, hogyan tudna másokon segíteni? 

 Milyen fontos életcéljai vannak? 
 
A beküldött dalok időtartama maximum 5 perc lehet, a következő műfajokban:  
Rockzene bármely stílusban, pop, akusztikus zene, hip-hop, rap. 
 
Egy személy vagy csoport (zenekar, osztály, társaság) akár több dallal is pályázhat. Zenekar vagy csoport 
esetében a csoport vezetőjének adatait kérjük megadni. 
 
 
 
 
 
Beküldési határidő: 2016. november 27. 
 
A beküldött dalokat szakmai zsűri értékeli, az eredményeket honlapunkon közzétesszük, valamint értesítünk 
valamennyi pályázót a megadott elérhetőségeken. 
 
Eredményhirdetés: 2016. december 17.  
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PÁLYÁZATI FELTÉZELEK 

A dalpályázatra beérkező pályamunka akkor fogadható el, ha 

 a pályázat a pályázati határidő lejárta előtt (2016. 2016. november 27-én, vasárnap 24 óráig) beérkezik 
a kiírásban megadott címre. 

 hangfelvétel esetén video formátumban (flv) egy képpel a „YouTube” videómegosztó oldalra történik a 
feltöltés, majd a dal linkjét (URL címét) a szertelen.kek@gmail.com email címre küldi be a pályázó a kö-
telezően megjelölt adatokkal együtt. 

 videofelvétel vagy videoklip esetén a „YouTube” videómegosztó oldalra történik a feltöltés, majd a dal 
linkjét (URL címét) a szertelen.kek@gmail.com email címre küldi be a pályázó a kötelezően megjelölt 
adatokkal együtt küldi be a pályázó. 

 a hang vagy videofelvétel minősége értékelésre alkalmas 

 a pályázó már betöltötte a 14. életévét, és még nem érte el a 25. életévét. 

 a pályázati dal zenéje és szövege is az illető pályázó(k) vagy csoport saját szerzeménye (feldolgozás, 
átirat érvénytelenné teszi a pályázatot) 

 a beküldött pályázati dal időtartama nem haladja meg az 5 percet 

 a beküldött pályázati dal műfaja a pályázati kiírásban szereplő műfajoknak megfelel (pop, rock, folk, 
akusztikus zene, hip hop) 

 a pályázó nem rendelkezik hivatásos előadóművészi vizsgával 

 a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy szerzeményét alapítványunk bűnmegelőzési céljainak érdekében köz-
zétegye, szerzői jogdíjra és egyéb ellenszolgáltatásra nem tart igényt. 

 a pályázó hozzájárul, hogy dalát alapítványunk felhasználja nyilvános előadásokon. 

 a pályázó elfogadja a pályázati szabályzatot 
 
 
 
 
ÉRTÉKELÉS 
A beküldött dalokat szakmai zsűri értékeli, és a legjobb pályaművekből kiválasztja azokat a dalokat, amelyek 
a közvetített tartalom és a művészi megjelenítés alapján alkalmasak a szélesebb nyilvánosság előtti megje-
lenésre. Ezeket a dalokat stúdiómunkával előkészítjük, és szakmai segítséget nyújtunk a nyilvános előadás-
hoz. 
 
 
 
TÁJÉKOZTATÁS 

 Amennyiben a nyertesek értesítése akár a telefon-, akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem 
volt lehetséges, mert a pályázó a jelentkezés során hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem 
valós adatok feltüntetése, stb.) adatokat adott meg, vagy telefont bármilyen okból nem vette fel, vagy 
egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nye-
reménytől elesik. 

 Amennyiben a nyertes pályázó értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a pályázatból 
kizárásra került, úgy a helyébe a zsűri által ítélt következő legjobb pályázatot beküldő pályázó lép. 

 A beküldött pályázatokat az alapítvány nem köteles tárolni illetve megőrizni. 

 Amennyiben a pályázó által megírt szöveg vagy zene alapján megállapítható, hogy annak tartalma jog-
sértő, az alapítvány a pályázót kizárja a pályázatból. 

 A pályázati határidőket a pályázat kiírója szükség szerint megváltoztathatja. 
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ADATVÉDELEM 
A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. A pályázó dalá-
nak szertelen.kek@gmail.com email címre történő, szabályokban előírt beküldésével kifejezetten hozzájárul 
ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat, valamint hang- vagy videofelvételüket a Szertelen-kék 
Alapítvány a pályázat lebonyolítása során felhasználja és kezelje. Bármikor ingyenesen megtilthatja szemé-
lyes adatainak ilyen célú felhasználását a szertelen.kek@gmail.com email címre küldött - nevét, email címét 
és telefonszámát tartalmazó - nyilatkozatával. A pályázók adatait a Szertelen-kék Alapítvány a pályázati 
határidő lejáratát követően legfeljebb 150 napig őrzi meg. 
A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy az estleges nyeremény átadásáról, a projekt záró rendezvényéről 
is filmfelvétel készülhet. A felvétel teljes egészének, akár részleteinek az alapítvány saját marketingtevé-
kenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, va-
lamint külön díjazás nélkül hozzájárul. 
 
 
 
FELELŐSSÉG 
A pályázattal kapcsolatban a pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa beküldött, illetve feltöltött felvétel, 
design, kép, illusztráció, szöveg, leírás, kijelentés, ötlet, anyag, adat, fájl, letöltés vagy bármely információ 
- teljes mértékben a pályázó eredeti elgondolása illetve alkotása; 
- nem tartalmaz jogsértő információt és nem sért egyéb jogszabályi rendelkezést; 
- nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót; 
- másokat nem lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, megtévesztő 
vagy félrevezető információt; 
- nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris, diszkriminatív vagy egyéb illetlen, szexuális célzatú, az 
alapítvány vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat; 
- nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre; 
- nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat; 
- semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy bármely egyéb jogát; 
- harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a pályázó által 
beküldött/feltöltött pályázatának a jelen Szabályzat szerinti, a kiíró alapítvány általi felhasználását. 
 
A pályázatot kiíró alapítvány nem vállal felelősséget, ha valaki a pályázatát a szerző engedélye nélkül, har-
madik személy nevében tölti fel, illetve nem a saját nevében regisztrál a pályázatra. A pályázattal kapcsola-
tos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem az alapítvány, sem a dalverseny 
lebonyolítói semminemű felelősséget nem vállalnak! 
A díjazott dalok esetében írásos jogosulti hozzájárulás hiányában az adott pályázat érvénytelen. 
  

Szertelen-kék Alapítvány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A képen előző pályázatunk nyertesei és a táborvezetők láthatók nyári zenei táborunkban. 
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