Az ESZTRÁD SZÍNHÁZ
és a
MAGYAR SAKKOZÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HIRDET
A 2016. 06. 17én18án, a Hő
sök terén bemutatásra kerülő„
Itt élned, halnod kell” című
zenés történelmi utazás 
premier elő
tti történelmi rockmusical ingyenes megtekintésére
2016. június 16án 20:30 órai kezdettel.
Az Esztrád Színház több, mint 15 éves mű
ködése során kiemelt célunk a magyar színházi élet
támogatása, a színházi kultúra fejlesztése és minél szélesebb körű terjesztése.
Tevékenységünk keretében kiemelt hangsúlyt helyezünk olyan színház, zene és
cirkuszművészet elemeit felhasználó produkciók létrehozásában mellyel hozzájárulunk a
kulturális élet színesebbé tételéhez, amely hatására kialakul a tudatos kultúrafogyasztás
igénye.
1. PÁLYÁZAT TÁRGYA, CÉLJA
Az „Itt élned, halnod kell” zenés történelmi utazás nagyszabású és látványos produkció, a
magyar történelem több mint ezer évét mutatja be a honfoglalástól napjainkig, kiemelten
foglalkozva 1956al, az 56os események 60. évfordulójának emlékére.
A maradandó élményrő
l többek között 20 sztárénekes, 10 színész, 300 táncos, 100 statiszta,
40 lovas, 50 artista és 20 tűzzsonglő
r közremű
ködésével többek között fellép Deák Bill Gyula,
Varga Miklós, Vikidál Gyula, Demjén Ferenc, Csengeri Attila, Kalapács József, Hujber Ferenc
és még sokan mások.
1.1 A pályázat tárgya, „Itt élned, halnod kell” zenés történelmi utazás 2016. 06. 16án,
20:30kor kezdő
dő
premier elő
tti történelmi rockmusical ingyenes 
megtekintésére
nyerhetnek személyenként 1db jegyet az Esztrád Színház és a Magyar Sakkozásért
Alapítvány jóvoltából.
1956 a magyar történelem kiemelkedő
en fontos eseménye, ami nem csak a történészeket
foglalkoztatja, de minden magyar család a nemzeti identitásának részét jelenti. Ezért tartjuk
nagyon fontosnak megtudni, hogy a mai fiataloknak mit jelent ma 1956, mit gondolnak a
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családok 1956ról, hogy látják az idő
sebb és fiatalabb tanárok, egyetemi oktatók
történelmünk eme páratlan eseményét.
1.2 A pályázat célja: 
hogy a történelem iránt érdeklő
dőközépiskolai, fő
iskolai és egyetemi
hallgatók és oktatók lehető
séget kapjanak a produkció megtekintésére, részesei legyenek
a magyar történelmet bemutató zenés mű
sornak.
Az Esztrád Színház és a Magyar Sakkozásért Alapítvány a pályázatra beküldött gondolatokat
és fényképeket egy nagyméretűparavánon fogja kihelyezni a Hő
sök terén, így nyújtva
lehetőséget egy széleskörűtársadalmi diskurzusra.
2. TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULTAK KÖRE
Középiskolai, fő
iskolai, egyetemi hallgatók és oktatók.
Csoportok esetében 10 gyermek mellett 1 főkísérő
oktató engedélyezett. A csoportok az
oldalon a csoportos jelentkezés menüpont alatt jelentkezhetnek. Csoportos belépésnél a
kísérőnek is igazolnia szükséges az oktatói jogviszonyát.
A belépésnél szükséges igazolni:
Diákoknak:
iskolai tanulmányi jogviszonyt (diákigazolvány)
Oktatóknak:
oktatói státuszt (igazolás az intézménytő
l)

3. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
3.1. A pályázat feltétele:
„Itt élned, halnod kell” zenés történelmi utazás 2016. 06. 16án, 20:30kor kezdő
dőpremier
előtti jótékonysági elő
adás ingyenes megtekintésének feltétele:
➢ 1425 év közötti fiatalnak kell lenned
➢ A pályázatban résztvevőknek maximum 3 mondatban kell kifejteniük gondolatukat
1956ról.
és/vagy
➢ A pályázó legalább egy családi fényképet küldjön be, melynek köze van 1956hoz.
(Ez lehet családi archívumban ő
rzött fénykép, vagy a pályázó saját alkotása, mely
valamilyen kapcsolatban áll 1956tal.)
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3.2 A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtása elektronikus úton, a 
http://memento1956.hu/ oldalon lehetséges, a
pályázati űrlap kitöltésével.
3.3 Pályázat benyújtásának időtartama
2016. 05.162016.06.04. 22:00ig lehetséges

3.4 
Pályázat keretében rendelkezésre álló jegykeret:
5000 db.
A pályázat keretében, ezen jegykeret erejéig van lehető
ség pályázni, ezen szám fölött nincs
lehetőségünk további pályázatokat befogadni.
3.5 Érvénytelen a pályázat:
 nem felel meg a kiírt pályázati feltételeknek,
 benyújtása határidőn túl történik,
 az beküldött adatok hiányosak, vagy nem valós adatokat tartalmaz.
3.6. Hiánypótlás
Hiánypótlásra nincs lehető
ség.
4. DÖNTÉS FOLYAMATA
A pályázatot az Esztrád Színház bírálja el, a pályázat beérkezésétő
l folyamatosan.
A sikeres pályázat feltétele:
 életkor a pályázati kiírásnak megfelel
 pályázati anyagot töltött fel
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A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Jegyek átvételérő
l elektronikus úton nyújtunk
tájékoztatást.
5. PÁLYÁZÓ KÖTELEZETTSÉGE
Amennyiben valamilyen előre nem látható ok miatt a pályázó nem tud megjelenni a
főpróbán, kérjük, adja át jegyét a pályázati kiírásban szereplőfeltételeknek megfelelő
diáktársának vagy oktatójának.
6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
A pályázat kiírása az Esztrád Színház és a Magyar Sakkozásért Alapítvány által erre a
pályázatra létrehozott 
http://www.memento56.hu/
oldalán található.
A pályázat lebonyolítója az Esztrád Színház.
A jegyeket a Magyar Sakkozásért Alapítvány ajánlotta fel.
Budapest, 2016. 05. 15.
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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az ESZTRÁD SZINHÁZ Közművelúdési és Közhasznú Kulturális Egyesület személyes,
illetve közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elnöke által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően
kezeljük.
A
http://www.memento56.hu/jelentkezes birtokunkba jutott adatokat harmadik fél számára,
a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között ki nem adjuk.
Működésünk során az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt:
● Hozzánk kerülő személyes adatot, amelyet annak tulajdonosa nem szándékosan közöl,
nem őrzünk meg, és nem adunk tovább.
● A részünkre tudatosan átadott személyes adatokat csakis arra a célra használjuk fel,
amire azt rendelkezésünkre bocsátották. Ezeket az adatokat más célra történő
felhasználás céljából semmilyen körülmények között nem adjuk tovább.
● Amennyiben nincs adat hozzájárulási nyilatkozat, úgy a felhasználói adatokat csakis
statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan
hozunk nyilvánosságra.
● A birtokunkba került személyes adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól,
hogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek.
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