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„Az internet mindenkinek jár!” 

Pályázati felhívás az Internet világnapja alkalmábó l 
 

A május 18-án tartott internet világnapja alkalmából a VannetTM 1 éves internetes 
előfizetéssel támogat egy olyan kimagasló teljesítményt nyújtó diákot, aki számára 
az otthoni internet csak álom, vagy csak nagyon nehezen, sok lemondás árán érhető 
el. 

 

Ki pályázhat erre? 

• Baranya, Somogy és Tolna megyék általános iskola 5-8., illetve középiskola 9-12. 
osztályos tanulói 

• aki kimagasló tanulmányi eredményt ért el, 
• emellett aktívabb közösségi életet él, 
• továbbá sportol, hangszeren játszik, vagy egyéb más hobbitevékenységet végez 

rendszeresen, versenyeken, egyéb fellépési lehetőségeken méri össze tudását 
társaival, 

• anyagilag nehezebb körülmények között él, 
 

Mit kell a pályázat keretében benyújtani? 

• olyan táblázatos önéletrajzot , amiből egyértelműen megállapítható a diák tanul-
mányi eredménye, a délutáni aktívabb tevékenységei, egyéb eredményei, erényei 
– sablon használata kötelező! 

• motivációs levelet , amiben a diák megfogalmazza, hogy miért lenne számára 
fontos és hasznos az internetelérés, miért örülne ennek a lehetőségnek? 

• szülői hozzájárulás  – sablon használata kötelező! 

 

Ki nyújthat be pályázatot? 

• pályázó diák 
• szülő 
• tanár 
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Milyen formában kell a pályázatot benyújtani? 

• e-mailben  a vannet@ferling.hu címre, vagy 

• postán a FERLING Kft. 7621 Pécs, Mária u. 8. címre kell elküldeni 

• a táblázatos önéletrajzot, a motivációs levelet és a szülői hozzájárulást. 

 

Pályázási határid ő: 2018. május 15., éjfél 

Eredményhirdetés:  2018. május 18-án, az Internet világnapján 

 

Pécs, 2018. április 20. 

 

 

Üdvözlettel, 

A Vannet csapata 
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SZABÁLYZAT / RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK / 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 
 

Fogalmak 

Szervező: a pályázatot meghirdető (RG-Networks Kft.) és a pályázatot szervező 
(FERLING Kft.) cégek. 

Pályázó: a pályázat jelen szabályzatát, előírásait betartva érvényesen nevező diák 

 

Ajándék 

Az ajándék: 1 éves internetes előfizetés a VanNet SAT Alap 10 csomag dupla sebes-
ség és dupla adat opciókkal.  

Az ajándék odaítéléséről a Vannet CSR bizottsága dönt. 

A döntés a beküldött pályázatok alapján történik. A Vannet fenntartja a jogot arra, hogy 
pályázatokat kizárjon, amennyiben azok a pályázati feltételeket nem teljesítik. 

Az ajándék után fizetendő járulékok Szervezőt terhelik. 

Az ajándék „átvétele” kapcsán Szervező felveszi a kapcsolatot a pályázóval. 

 

Személyes adatok kezelése 

A pályázatban való érvényes részvételhez szükség van a pályázó diák adataira (név, 
cím, telefon és/vagy e-mail). 

A pályázó a pályázati anyag elküldésével hozzájárul, hogy a Szervező megadott sze-
mélyes adatait (név, cím, e-mail cím és telefonszám) díjmentesen nyilvántartásba ve-
gye és díjmentesen kezelje jelen pályázattal kapcsolatos célok érdekében. További 
harmadik személynek Szervező ezen információkat nem adja tovább. Szervező köte-
lezettséget vállal arra, hogy a pályázók személyes adatait a hatályos jogszabályi ren-
delkezések betartásával kezeli. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelést a NAIH-
144080/2018 számon nyilvántartásba vette.  

 

Kik nem vehetnek részt a pályázatban? 

A pályázatban pályázóként nem vehetnek részt a Szervezők munkatársai és közeli 
családtagjaik. 

A pályázat Szervezője az esetleges hibás, valótlan pályázatokért, adatokért felelőssé-
get nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú pályázatok helyességének elbírálására a 
jogot Szervező fenntartja magának. Továbbá Szervező fenntartja magának a jogot je-
len szabály módosítására, illetve kiegészítésére is. 
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Felelősség kizárása 

Csak az a diák vehet részt a pályázatban, aki a pályázatához csatolta szülő-
je/gondivselője hozzájáruló nyilatkozatát.  

Szervező nem vállal felelősséget a pályázó által tévesen vagy hibásan megadott ada-
tokkal okozott következményekért. A pályázó által megadott adatok hiányosságá-
ból/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért 
vagy meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért Szervező semmilyen felelőssé-
get nem vállal. 

 

Segítség 

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, illetve problémákat a 
vannet@ferling.hu e-mail címen lehet jelezni. 

 

Egyéb tudnivalók 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a legjobbnak ítélt pályázatok kapcsán referenciain-
formációkat kérjen az adott diák osztályfőnökétől, tanárjától. 

Pályázó a pályázat elküldésével automatikusan elfogadja ezen Részvételi feltételek-
ben felsorolt feltételeket és szabályokat. Szervező fenntartja magának a jogot arra, 
hogy e feltételeket vagy magát a pályázatot kiegészítse, vagy módosítsa. 

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vi-
ta esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, úgy alávetik magukat Szervező 
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességének. 

 

Pályázatot hirdet ő adatai: 

Székhely: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2.,  

Levelezési cím: 7622 Pécs, Nyírfa u. 24/6.,  

Adószám: 22704850-2-43,  

Cégjegyzékszám: 01-09-939781 

 


