ÖRÖMMEL HIRDETJÜK MEG FOTÓPÁLYÁZATUNKAT „ZALAKAROS TERMÉSZETI CSODÁI" CÍMMEL!
A MŰVEKBEN ZALAKAROST ELSŐSORBAN MINT VIRÁGOS VÁROST SZERETNÉNK VISZONT LÁTNI!
Zalakaros a város, amely minden érzékszervünkre hat. Természeti környezetünk olyan szemet gyönyörködtető
értékekkel bír, mint a zalakarosi cseresznyevirágzás, mesés parkjaink és tereink virágszigetei, páratlan
tanösvényeink lenyűgöző világa. A kertmozi és az arborétum környezete szebbnél szebb szobrokat és köztéri
alkotásokat rejtenek.
... DE MUTASD MEG EZT HELYETTÜNK MOST TE!
LEHETSZ AMATŐR VAGY PROFI, A LÉNYEG, HOGY ELCSÍPD A PILLANATOT!
Örökítsd meg Zalakaros Természeti Csodáit és nyerd meg Te a fődíjat!
Olyan, min. 4 MP-es fényképeket várunk, amelyek ELSŐ KÉZBŐL mutatják be Európa virágos városát,
ZALAKAROST. Különböző helyszíneken, egyedülálló ÉLETÉRZÉSSEL, amiért egyszerűen muszáj Zalakarosra
látogatni.
A fotók közül Zalakaros Hivatalos Facebook oldalán folyamatosan közzé teszünk néhányat.
További elvárások a fotókkal szemben:


min. méret: 2 MB,



javasolt formátum: .jpg,



min. felbontás: 2560 x 1440 px,



a képeken nem szerepelhet semmilyen logo vagy vízjel,



fényképezőgéppel és okostelefonnal készített képeket egyaránt elfogadunk,



csak és kizárólag saját képekkel lehet nevezni, amelyet a nevező szavatol, illetve ezekért felelősséget
vállal.

A fényképeket (a következő megosztókon, pl.: wetransfer, mammutmail) a következő e-mail
címre: marketing@zalakaros.hu vagy pendrive-on a Tourinform irodába (Gyógyfürdő tér 10.) várjuk.
A pályázat ütemezése:


A pályázatok beérkezési határideje: 2019.07.31.



Eredményhirdetés: 2019.08.15.

NYEREMÉNYEK:
A 10 legérdekesebb fotót 3 hónapon át kiállítjuk a zalakarosi Art Hotelben. A Fotópályázat győztesét és a
díjazottakat az Etalon Magazin és a Zalakarosi Nonprofit Kft. választja ki.


Fődíj: 50.000 Ft készpénz, valamint a győztes fotó publikációja és exkluzív interjú a győztessel az ETALON
MAGAZINban és további megjelenések Zalakaros Hivatalos Facebook és Instagram oldalán, valamint
kiadványainkban.



A 2. helyezett nyereménye: családi belépő a Zalakarosi Fürdőbe.



A 3. helyezett nyereménye: egy egyedileg összeállított zalakarosi VIP csomag.

További részletek és adatvédelmi szabályzat
Pályázati felhívás
A „Zalakaros Természeti Csodái” alkotópályázatot a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. (székhely: 8749
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10., adószám: 24273255-2-20), a továbbiakban: Kiíró hirdeti meg, amelynek keretein
belül saját készítésű, min. 4 MP-es fényképeket várunk, a nyertesek részére a Kiíró által meghatározásra kerülő
díjakért vagy nyereményekért cserébe.
Részletes leírás
A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. fotópályázatot hirdet „Zalakaros Természeti Csodái” címmel. A
kezdeményezés lényege, hogy a nevezők első sorban Zalakarost mint virágos várost jelenítsenek meg a
képeken.
A pályázat keretében olyan, minimum 4 megapixeles fényképeket várunk, amelyek első kézből mutatják be
Európa virágos városát, Zalakarost. Különböző helyszíneken, egyedülálló életérzéssel, amiért egyszerűen
muszáj Zalakarosra látogatni.
A fotóval szembeni elvárások:







min. méret: 2 MB,
javasolt formátum: .jpg,
min. felbontás: 2560 x 1440 px,
a képeken nem szerepelhet semmilyen logo vagy vízjel,
fényképezőgéppel és okostelefonnal készített képeket egyaránt elfogadunk.
csak és kizárólag saját képekkel lehet nevezni, amelyet a nevező szavatol, illetve ezekért felelősséget
vállal.

A fényképeket (a következő megosztókon, pl.: wetransfer, mammutmail) a következő e-mail címre:
marketing@zalakaros.hu vagy pendrive-on a Tourinform irodába (Gyógyfürdő tér 10.) várjuk.
A legszebb pályaművek közül Zalakaros Hivatalos Facebook oldalán folyamatosan közzé teszünk néhányat. A
Fotópályázat győztesét és a díjazottakat az Etalon Magazin és a Zalakarosi Nonprofit Kft. választja ki.
Fődíj: 50.000 Ft készpénz, valamint a győztes fotó publikációja és exkluzív interjú a győztessel az ETALON
MAGAZINban és további megjelenések Zalakaros Hivatalos Facebook és Instagram oldalán, valamint
kiadványainkban.
A 2. helyezett nyereménye: családi belépőjegy a Zalakarosi Fürdő jóvoltából.
A 3. helyezett nyereménye: egy egyedileg összeállított Zalakarosi VIP csomag.

Nevezés a pályázatra
A pályázatra való nevezéshez pályázati anyag (fénykép) benyújtása szükséges. A pályázatra bármely 18.
életévét betöltött természetes személy nevezhet, aki teljesíti a kiírás feltételeit. Egy pályázó több
pályamunkával is nevezhet.
A pályázó által elkészített pályázati anyag benyújtásával elfogadja a jelen Szabályzat és a vonatkozó
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.
A pályázat ütemezése
A pályázatok beérkezési határideje: 2019.07.31.
Eredményhirdetés: 2019.08.15.
Adók és közterhek
A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Kiíró vállalja.
Adatkezelés
A pályamunkák beküldésekor az e-mailben a pályázó tüntesse fel nevét, születési idejét és telefonszámát. A
pályázati anyag benyújtásával a pályázó hozzájárulását adja, hogy a Kiíró a pályázattal kapcsolatban a
személyes adatokat a jelen Szabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
A pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, születési idő,
telefonszám és e-mail cím) a Kiíró, mint adatkezelő és adatfeldolgozó nyilvántartásába kerüljenek, és azokat a
Kiíró minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a díj odaítélése és a nyertesek értesítése
céljából, legfeljebb az elbírálást követő 3 hónapig. A pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak
továbbá ahhoz, hogy a pályázattal összefüggésben fénykép, hang- és videofelvétel készüljön róluk, amelyet a
Kiíró ellenérték és korlátozás nélkül felhasználhat.
A nyertes felkérhető további közszereplésre. A nyertes beleegyezik, hogy neve és kora a Kiíró által közzétehető.
A pályázati kiírásban szereplő személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, mely
hozzájárulást az érintettek a pályázati művek és a szükséges személyes adatok benyújtásával adnak meg.
A Kiíró, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint,
bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.
A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek vállalása esetén érvényes.
A pályázók személyes adatainak kezeléséről a www.zalakaros.hu/adatvedelem weboldalon elérhető
Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz részletes tájékoztatást.

Egyéb rendelkezések
A pályázók a pályázati anyaguk leadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat keretében elkészített és
benyújtott művet a Kiíró az alapszabályában meghatározott céljaival kapcsolatos tevékenysége során, ideértve
különösen, de nem kizárólag kommunikációs és marketingtevékenysége céljából saját döntésétől függően
nyilvánosságra hozza és ellenérték megfizetése nélkül térbeli, időbeli és a felhasználás módjára vonatkozó
korlátozás nélkül, nem kizárólagos jelleggel felhasználja, ideértve különösen de nem kizárólag az átdolgozás,
többszörözés, terjesztés, közzététel,nyilvános bemutatás és előadás, valamint a kiállítás eseteit is.
A pályázó szavatol azért, hogy a pályázati anyag és az annak részét képező szerzői mű a pályázó saját szellemi
alkotása és ezért annak a Kiíró általi felhasználása más, harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A
Kiíró nem köteles bármely pályamunkát bármely módon felhasználni.
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), a pályázati határidők pályázó
általi betartásának elmulasztásáért a Kiíró nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott
adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helyes és valóságnak megfelelő tartamát
a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiírónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat
terheli. A Kiíró kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel
során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A pályázó a pályázaton
történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek
a valóságnak.
A nyertesek meghatározásában és a nyeremény odaítélésében a Kiíró döntése végleges és nem vitatható. A
pályázattal kapcsolatban bármilyen felmerülő vitás esetben a Kiíró döntése az irányadó.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely pályázó részéről a jelen Szabályzatban foglaltak
megsértését, bármilyen manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt
sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal
kizárja a pályázatból. A jelen Szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj átvételét követően is – a
pályázatból való kizárás következményét, a nyeremény visszakövetelését és esetleges jogi lépések megtételét
vonhatja maga után. A Kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, ill. kiegészítésére.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhet további felvilágosítást: marketing@zalakaros.hu

