A nyereményjáték szabályzata
A „Jancsó Fotósuli & Fotoplus 1. Fotóversenye: Női portré nyereményjáték szabályzata
A nyereményjáték Szervezője és Partnere
A nyereményjáték szervezője: Jancsó Gergely (2030, Érd, Kakukkfű utca 6/b a továbbiakban
„Szervező”).

A nyereményjáték partnere a Fotoplus Kft. (székhelye: 7623 Megyeri út 59., cégjegyzékszám:
02 09 000146) és Tóth Balázs (https://www.tb-photo.hu/) és Győrfi-Bátori Péter
(https://purephoto.net/portfolio/) a továbbiakban „Partner”.
A nyereményjáték résztvevői






A részvételi feltételek értelmében, a nyereményjátékban bármely Magyarországon
állandó lakhellyel rendelkező, a 18. életévét legkésőbb a játékban való részvétel
napján betöltő cselekvőképes természetes személy vehet részt.
A résztvevőt (a továbbiakban alkotó, regisztrált játékos) terheli a saját részvételéhez
szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből
származó minden költség és felelősség viselése.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vagy Partner vagy az
előkészítésben és lebonyolításban résztvevő egyéb vállalatok alkalmazottai, vagy a
velük egyéb hasonló munkaviszonyban lévő személyek, illetve az ezekkel a
személyekkel közeli kapcsolatban lévő személyek (a Polgári Törvénykönyv 8:1 § (1)
2. pontja alapján).

A nyereményjáték tárgya


Minden résztvevő maximum 5 önálló képpel VAGY 1 fotósorozattal nevezhet, ahol a
fotósorozat maximum 5 képből állhat. Ezt a regisztrációs folyamaton keresztül
benevezik a nyereményjátékba.

A nyereményjáték nyereménye
A FotoPlus vásárlási utalványok és a fotós kurzus kuponok 2021.12.31-ig használhatóak fel,
az NDustrialStudios / Studio Madison bérletek 2021. augusztus 31-ig, ahol a 4 órás fotózás
2x2 órában használható fel.
1. helyezett nyereménye:






50.000 Ft értékű FotoPlus vásárlási utalvány, ami beváltható Godox termékekre
Tudatos portréfotózás fotós kurzus (link)
Természetes portréretusálás fotós kurzus (link)
4 órás stúdió bérlet az NDustrialStudios vagy a Studio Madison bármelyik termében
Összérték:175.000.- forint

2. helyezett nyereménye:



Tudatos portréfotózás fotós kurzus (link)
30.000 Ft értékű FotoPlus vásárlási utalvány, ami beváltható Godox termékekre






25.000 forint értékű Jancsó Fotósuli vásárlási utalvány
2órás stúdió bérlet az NDustrialStudios vagy a Studio Madison bármelyik termében
+ 50% kedvezmény további 2 órás foglalásra
Összérték: 135.000.- forint

3. helyezett nyereménye:






Természetes portréretusálás fotós kurzus(link)
20.000 forint értékű Jancsó Fotósuli vásárlási utalvány
10.000 Ft értékű FotoPlus vásárlási utalvány, ami beváltható Godox termékekre
2órás stúdió bérlet az NDustrialStudios vagy a Studio Madison bármelyik termében
Összérték: 80.000.- forint

Különdíj:






A győztes által szabadon választható online kurzus a Jancsó Fotósuliról
10.000 Ft értékű FotoPlus vásárlási utalvány, ami beváltható poszter és vászonképre
1órás stúdió bérlet azNDustrialStudios vagy a Studio Madison bármelyik termében
+ 50% kedvezmény további 1órafoglalásra
Összérték: 75.000.- forint

A nyereményjáték zsűrizése
Az elbírálás menete
A fotóversenyre beküldött képeket 3 tagú szakmai zsűri bírálja el. A fotókat anonimizáljuk,
így semelyik zsűritag nem tudhatja, hogy ki a kép készítője, kizárva a részrehajlás
lehetőségét. A három körös értékelési rosta után kerülnek ki a díjazott fotók.
Zsűritagok:




Tóth Balázs –https://www.tb-photo.hu/
Győrfi-Bátori Péter –https://purephoto.net/portfolio/
Jancsó Gergely –https://gregimages.com/

Értékelés 1. kör: Az összes zsűritag egymástól függetlenül, egyénileg kiválasztja a számára
legjobban tetsző 10 db fotót, amiket a második fordulóba juttat. Itt lehetnek átfedések, amikor
a zsűritagok ugyanazokat a képeket válogatják ki.
Értékelés 2. kör: A második körbe jutott fotókat a zsűritagok egymástól függetlenül
pontozzák1-tól 10-ig való skálán, ahol több szempontot veszünk figyelembe, mint például:
kreativitás, kompozíció, utómunka, képi világ, vizuális megjelenés,a pillanat
megismételhetetlensége.
Értékelés 3. kör: Az átláthatóság kedvéért a második körbe jutott fotók pontszámait és az
eszerinti sorrendet nyilvánosságra hozzuk, de fenntartjuk a lehetőségét, hogy pontegyezés
esetén közösen döntünk a végeredményről. A különdíjról is a zsűri szavazás alapján dönt,
hogy melyik fotó készítőjének ítéli oda.
A végeredményt élő adásban hozzuk nyilvánosságra, ahol értékeljük a fotókat, elmondjuk a
gondolatainkat a beküldött legjobb képekről. Erről minden beküldőt e-mailben értesítünk.

A játék időtartama



A regisztráció 2021.05.12-én zárul, és ekkor kezdi meg a szakértőkből álló zsűri a
nyereményjátékra benyújtott fényképek értékelését.
A díjak nyerteseivel közvetlenül veszik fel a kapcsolatot.

Regisztráció


A képek hosszabbik oldala minimum 2500 pixel legyen 300 dpi mellett. Ha lehetőséged van
rá, akkor küld be teljes felbontású fotókat, maximum limit nincs.



A nyereményjátékban a Szervező honlapján található regisztrációs lap kitöltésével
lehet részt venni.
A regisztráció akkor tekinthető teljesnek, ha a regisztrációs lap valamennyi mezőjét
kitöltötték.
A részvétel feltétele a nyereményjáték részvételi feltételeinek elfogadása, a személyes
adatok feldolgozásához való hozzájárulás és a fotók a Szervező és a Partner által
marketingcélokra történő felhasználásához való hozzájárulás.
Mindenki csak egyszer regisztrálhat a fotóversenyre.
A sikeres regisztrációval a résztvevő egyben nyilatkozik arról, hogy az általa
benevezett fényképnek ő a szerzője és a hozzá tartozó valamennyi szerzői jog
tulajdonosa.
Amennyiben kiderül, hogy a benyújtott fénykép olyan szerzői jog védelme alatt áll,
amely nincs a résztvevő tulajdonában, a fényképet kizárják a nyereményjátékból, és
sem a Szervező sem a Partner nem vállal semmilyen felelősséget a szerzői jogok
tulajdonosa felé az esetlegesen felmerülő károkért.









Általános feltételek












A díjazottaknak kérésünk esetén igazolniuk kell, hogy ők a fotók szerzői jog
tulajdonosai.
Workshopon készült fotók nem küldhetők be, mert ez legtöbbször az oktató szellemi
terméke, nem pedig a résztvevőé.
A beküldéssel engedélyt ad a nevező a Jancsó Fotósuli számára, hogy a képeket a
fotóverseny keretein belül közzé tegye. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2014. évi CXII törvény értelmében a fotók feltöltésével
a felhasználó hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához a Szervező és a Partner
honlapján és közösségi oldalain.
A nyereményjátékra regisztráló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait
(különösen név, cím, email cím, telefonszám, fotók) a Szervező, Partner kezelje és
továbbítsa.
A nyereményjátékban résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményjátékban
benyújtott fényképeit a zsűri értékelje és az értékelés alapján nyertesnek hirdetett
fotókat közzé tegye illetve harmadik fél részére átadja, nyilvánosságra hozza.
A benyújtott anyagban, amennyiben annak részét képezi létező jogi személy vagy
termék jogilag védett logója, márkajelzése, vagy bármely arculati eleme, a
nyereményjátékban való érvényes részvétel feltétele a logó, márkajelzés vagy bármely
arculati elem jogtulajdonosának írásbeli hozzájárulása.
A nyereményjátékban részt vevő a regisztrálással lemond mindennemű térítési és
költségigényéről. A nyereményjátékban részt vevő a regisztrálással a teljes szerzői
jogi védelmi idejére kiterjedő és vissza nem vonható, kizárólagos felhasználási jogot







enged a Szervezőnek, Partnernek a fotóverseny keretein belül. A felhasználási jog
keretében a Szervező, Partner engedélyt kap a nyereményjátékra nevezett fénykép
minden szerzői jogi felhasználására a fotóverseny keretein belül, így különösen annak
digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános
előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, valamint korlátozás nélküli
átdolgozására is. A felhasználási jog Magyarországra és azon kívül bármely országra
vonatkozóan, földrajzi korlátozás nélkül érvényes.
A nyereményjátékban részt vevő egyetért azzal, hogy a jelen mondatban foglalt
hozzájárulások nem tekinthetők a pályázó vagyona terhére ellenérték nélküli
kötelezettségvállalásnak.
A nyereményjátékban részt vevő hozzájárul ahhoz, hogy a saját fentiekben
rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Szervező, Partner kezelje jelen
nyereményjátékkal összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény alapján.
A nyereményjátékban részt vevő a regisztrációval hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a
nyereményjátékkal összefüggésben a nyereményjátékra történő regisztrálással
megadott személyes adatokat a Szervező, Partner kezelje, valamint jogosult a média
által biztosított vagy egyéb internetes felületeken (pl: közösségi oldalakon) a
nyilvánosság tájékoztatása céljából felhasználni és megjelentetni.

Harmadik személyek jogai









A fotóknak egyértelmű, jogszerű szerzői jogokkal kell rendelkezniük, tehát a beküldő
szerzőségének bizonyíthatónak kell lennie.
Ennek alapján a nyereményjáték résztvevője kijelenti a regisztrációval, hogy a
nyereményjáték nevezési fotói nem sértik más jogát, szerzői, felhasználói,
személyiségi jogát, és a nevezési fotók nyilvánosságra hozatala semmilyen jogszabályt
nem sért.
A nyereményjáték résztvevője továbbá kijelenti, hogy hozzájárulást kapott a fotók,
felhasználására azoktól a személyektől, akik megjelennek a fotókon, illetve akik
személyes jogait esetlegesen érintik a fotók.
A nyereményjáték résztvevő kötelezi magát arra, hogy jogszerű módon rendezik, a
hozzájárulásokat megszerzik a nyereményjátékra nevezett fotók benyújtása előtt a
harmadik személyeket (különösen az alkotásokban megjelenő személyek, illetve
logók, márkanevek, termékek jogtulajdonosai) megillető jogokat, és ezt, szükség
esetén, teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal, továbbá
tanúvallomással is alá kell támasztaniuk.
A nyereményjáték résztvevői kijelentik a regisztrálással, hogy a nyereményjáték
nevezése során benyújtott, amennyiben más személy bármely jogát sértik, az abból
fakadó bármely igény tekintetében teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a
Szervezőt, Partnert mindennemű jogi igény, kár alól mentesíteni.

Kelt: Budapest, 2021. 05. 01. Jancsó Gergely és Fotoplus Kft

