KANNAVIRÁG KIRÁLYNŐVÁLASZTÁS 2019
Szépségverseny

Versenykiírás és szabályzat

A SZÉPSÉGVERSENY RENDEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA:
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. (székhely: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10., továbbiakban:
Szervező).

I.

Jelentkezési feltételek és jelentkezés módja

A Kannavirág szépségversenyre való jelentkezés díjtalan.
A szépségversenyre minden 18. és 29 életév közötti (a jelentkezés napján a 18. életévét betöltötte és a
döntő napjáig a 30. életévét be nem töltött) hölgy jelentkezhet, aki a versenyre történő jelentkezésekor
kijelenti, hogy adatai megfelelnek a valóságnak, egyúttal tudomásul veszi a szervező
Versenyszabályzatában, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat, valamint megfelel az
alábbi jelentkezési feltételeknek:


A versenyre kizárólag magyar állampolgárságú hölgyek jelentkezhetnek, akik a versenyre
történő jelentkezésükkor a 18. életévüket betöltötték, de a verseny döntőjének napjáig nem
töltik be a 30. életévüket.



A jelentkezés kizárólag online történik, a szervező hivatalos weboldalán kitöltendő
jelentkezési lappal, aminek tartalmaznia kell az alábbiakat:
o min. 500 karakteres bemutatkozó szöveg
o 3 db kép (1 db portré, 1 db teljes alakos, 1 db bikinis)



A jelentkezésben kizárólag valós adatok szerepelhetnek, melyet az előzsűri kiválasztása után
a jelentkező személyes megjelenésekor, személyigazoló okmányának felmutatásával kell
igazolnia. A versenyző szavatosságot vállal azért, hogy az általa beküldött pályázatban
szereplő adatok, információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos
érdekét nem sértik.



Az érvényes jelentkezéshez a pályázónak a bemutatkozó szöveggel és videóval együtt három
darab, jpg. kiterjesztésű fényképet kell csatolnia magáról: egy portréfotó, egy egész alakos
ruhás és egy egész alakos bikinis képet. A retusált képekkel való jelentkezés érvénytelen.
A jelentkező tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a szervező saját fotósai által, a róla
készített fényképeket, nevét, valamint életkorát a verseny weboldalán és Facebook oldalán,
továbbá nyomtatott sajtótermékében közzétegye. A versenyző tudomásul veszi, hogy a

Szervező által történő fényképfelvételek elkészítéséhez és közzétételéhez külön hozzájáruló
nyilatkozatot kell tenni, amely nyilatkozatot személyes megjelenésekor kell aláírnia. A
versenyző tudomásul veszi, hogy a róla készített fényképek közzétételével kapcsolatban őt
semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Versenyen való részvétel
során bocsátja a Szervező rendelkezésére.

II.



A jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós, vagy hiányos adatot ad meg a
jelentkezés során, vagy a csatolt fényképek nem felelnek meg a szabályzatban leírt
elvárásoknak, a szervező jogosult a versenyző regisztrációját előzetes értesítés nélkül törölni.



A versenyző tudomásul veszi, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden
további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik
bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát,
valamint a Versenyszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.



A jelentkező kijelenti, hogy büntetlen előéletű, továbbá kijelenti, hogy korábban nem készült
róla akt vagy pornográf fénykép vagy filmfelvétel, ilyen jellegű felvételek készítésére,
közzétételére, felhasználására, vagy terjesztésére jogokat nem adott senkinek, illetve ilyen
jellegű felvételek nem jelentek meg róla semmilyen kiadványban, internetes felületen vagy
fórumon. A jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy a döntő időpontját követő egy éven
belül nem jelenik meg róla semmilyen felületen akt vagy pornográf fénykép, filmfelvétel. A
jelentkező kijelenti, hogy nem áll alkohol és/vagy kábítószer függőség alatt.



Amennyiben a verseny során a szervező tudomására jut, hogy a versenyző nem felel meg a
versenyszabályzatban foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének, a szervező
azonnali hatállyal kizárhatja a versenyzőt.

A verseny menete
Online jelentkezés menete:
A jelentkezési határidő: 2019. március 1. – 2019. május 31. között lehetséges.
A jelentkezés akkor minősül érvényesnek, ha a jelentkezési határidő lejártáig 2019. május 30.
23:59 –ig a hiánytalanul megküldött bemutatkozó anyag a mellékletekkel együtt beérkezik a
szervezőhöz. A hiányosan leadott, vagy határidőn túl érkezett jelentkezések érvénytelenek.
Kiválasztás menete:
2019. június 6-án megkezdődik az előválogatás, melynek eredményét, a 10 döntőbe jutott
lány névsorát és fotóit 2019. június 13-án fogjuk közzétenni.

Előválogató zsűri tagjai:
Balassa-Szökrönyös Éva – Etalon magazin főszerkesztője
Dudik Szonja – modell, divattervező
Hegedűs Olivér – nemzetközi modell
Horváth Cintia – táncos, koreográfus
Kovács Szabolcs – Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

A döntőben egy hölgyet, a közönségdíj nyertesét, facebook szavazással választják ki,
Zalakaros hivatalos facebook oldalán zajló online értékelések alapján. A Kannavirág 2019
győztesét és a két udvarhölgyet szakmai zsűri választja ki.
A döntés ellen fellebbezésnek, óvásnak nincs helye. A nyertesek a III. pontban feltüntetett
nyereményben részesülnek.
A döntőbe továbbjutott versenyzők a III. pontban feltüntetett díjazásban részesülnek.
A Szervezők fenntartják a jogot az időpontok megváltoztatására.

III.

Nyeremények
A döntőbe továbbjutott versenyzők nyereményei:



A döntős lányok ajándékba kapják, egyedi, SZONJA DUDIK fürdőruhájukat!
Minden döntős lány 10.000 Ft-os ajándékkupont kap SZONJA DUDIK jóvoltából!

A Kannavirág 2019 közönségdíjasának nyereményei:


wellness hétvége …

A Kannavirág 2019 különdíjasának nyereményei:


Dudik Szonja által legszebbnek ítélt versenyző egy SZONJA DUDIK swarovski
kristályos fürdőruhát kap ajándékba – 30.000 Ft értékben

A Kannavirág 2019 2. udvarhölgyének nyereményei:




páros hétvége…
SZONJA DUDIK ajándékcsomag – 20.000 Ft értékben
10.000 Ft értékű szabadon felhasználható ajándékutalvány a Zalakarosi Fürdő
szolgáltatásaira

A Kannavirág 2019 1. udvarhölgyének nyereményei:




páros hétvége …
SZONJA DUDIK ajándékcsomag – 20.000 Ft értékben
20.000 Ft értékű szabadon felhasználható ajándékutalvány a Zalakarosi Fürdő
szolgáltatásaira

A Kannavirág Királynőválasztás 2019 győztesének nyereményei:








IV.

100.000 forint készpénz a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. jóvoltából
Wellness napok -….
Dudik Szonja által tervezett egyedi ruha – 40.000 Ft értékben
30.000 Ft értékű szabadon felhasználható ajándékutalvány a Zalakarosi Fürdő
szolgáltatásaira
A Kannavirág 2019 Szépségverseny győztese egy éven keresztül „Zalakaros arca”
címet viseli, mely címmel együtt jár egy profi fotózás Zalakaroson, előre egyeztetett
időpontban (útiköltség megtérítés és szállásbiztosítás ellenében)
Az Etalon magazin díja az idei Kannavirág győztese számára ezúttal is egy
professzionálisan megszervezett címlap és divatanyag fotózás, melynek képanyagát
egy előre megbeszélt lapszámban közlik egy interjúval. Ez remek lehetőség egy
portfólió anyag indulására, illetve a győztes arcának széles körben történő
megismertetésére. Az Etalon magazin 25 ezer példányban (3 megyében) jelenik meg,
speciális terjesztési metódusa garancia közel százezer olvasó elérésére.

A versenyzők jogai és kötelezettségei









A versenyző elfogadja a versenyszervezők által összeállított programot, és vállalja,
hogy a versennyel kapcsolatos valamennyi saját szervezésű eseményen részt vesz. A
Versenyző kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a verseny során a versenyzőről
készült fotó, grafika, hang – és videofelvételek, valamint ezek állóképei a Szervező
online és nyomtatott sajtótermékeiben, Zalakaros hivatalos Facebook oldalán és
weboldalán nyilvánosságra kerüljenek.
A versenyző kijelenti, a verseny teljes ideje alatt betartja a szervező versennyel
kapcsolatos utasításait.
Versenyző kijelenti, hogy a szervezőre, a verseny támogatóira, a verseny zsűrijére
hátrányos kijelentést nem tesz, továbbá kijelenti, hogy a verseny szervezőjének
szabályzatát betartja.
A Szervező a verseny döntésmechanizmusáról, a zsűriről, az értékelés módjáról
részletes tájékoztatást ad a versenyzőnek. Versenyző kijelenti, hogy a verseny
eredményét, az értékelést, a zsűri döntési jogkörét nem kritizálja, a verseny
eredményeit elfogadja.
Amennyiben a versenyző bármilyen ok miatt nem tud részt venni a versenyen – ezt
jeleznie kell írásban a Szervező felé, legkésőbb a döntő napját megelőző 72 órán
belül-, úgy helyét az a versenyző veszi át, aki az értékelések alapján következő



V.

továbbjutó lenne, ebben az esetben a kiesett résztvevő kártérítési igénnyel nem élhet a
Szervezővel szemben.
A verseny győztese vállalja, hogy a következő évi verseny döntőjén, mint zsűritag
térítésmentesen részt vesz, valamint aktív szerepet válla a koronázási ceremóniában.

Versenyből történő kizárás
A Versenyzőt a Szervező kizárja a Versenyből ha:









VI.

ha versenyre történő jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét, valamint ha a
döntő napjáig betölti a 30. életévét
a verseny bármelyik fordulójában bármely okból nem lehet felvenni a versenyzővel a
kapcsolatot;
bizonyítható, hogy a verseny menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan
befolyásolni próbálta;
a verseny lebonyolításához szükséges adatait nem adja meg;
ha a pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;
ha a pályázatra beküldött kép, bármilyen módon megbotránkoztató, jogszabályt sért,
reklámot hordoz;
ha a fényképfelvételek Szervező általi elkészítéséhez, közzétételéhez nem járul hozzá;
jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

Szerzői jog, felhasználási jogok, adatvédelem
A Kannavirág Királynőválasztás 2019 szervezői jogának tulajdonosa a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. A szervező előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a versennyel
kapcsolatos bármilyen tartalom felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása,
továbbítása. Ugyanez vonatkozik a versenyről készült embléma, logó, grafika, fotó, hang- és
videofelvétel, valamint ezek állóképeinek felhasználására is. A versenyző a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft-re, mint felhasználóra ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan,
teljeskörűen és korlátozásmentesen a verseny során a versenyzőről készült fotó, grafika, hang
– és videofelvétel, valamint ezek állóképeire vonatkozó valamennyi, a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvényben (Szjt) meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt összes
felhasználási forma vonatkozásában.
Adatvédelem, adatkezelés
A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. fontosnak tatja a versenyben részt vevő természetes
személyek adatainak védelmét.
A Szépségversenyben való részvétellel a versenyben részt vevő természetes személy önkéntes
és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célokra és
jogalapon kezelje:

Adattípus

Cél


Szépségversenyben
részt vevő
természetes személy
neve






Szépségversenyben
részt vevő
természetes személy
születési helye, ideje






Szépségversenyben
részt vevő
természetes személy
lakcíme,
tartózkodási helye





Szépségversenyben
részt vevő
természetes személy
oktatási
intézmények neve,
címe




Szépségversenyben
részt vevő
természetes személy
e-mail címe,
telefonszáma

Szépségverseny sikeres
megszervezése és
lebonyolítása, az abból
fakadó jogok és
kötelezettségek
teljesítése
Szépségversenyben
részt vevő azonosítása,
Szépségversenyben
való részvétel,
Szépségversenyben
részt vevő értesítése,
Szépségverseny sikeres
megszervezése és
lebonyolítása, az abból
fakadó jogok és
kötelezettségek
teljesítése
Szépségversenyben
részt vevő azonosítása,
Szépségversenyben
való részvétel,
Szépségversenyben
részt vevő értesítése,
Szépségverseny sikeres
megszervezése és
lebonyolítása, az abból
fakadó jogok és
kötelezettségek
teljesítése
Szépségversenyben
részt vevő azonosítása,
Szépségversenyben
való részvétel,
Szépségversenyben
részt vevő értesítése,

Jogalap

az érintett
önkéntes
hozzájárulása

az érintett
önkéntes
hozzájárulása

az érintett
önkéntes
hozzájárulása

Szépségversenyben
részt vevő azonosítása,
 Szépségversenyben
való részvétel,

az érintett
önkéntes
hozzájárulása

Szépségverseny sikeres
megszervezése és
lebonyolítása, az abból
fakadó jogok és
kötelezettségek
teljesítése
 Szépségversenyben
részt vevő értesítése

az érintett
önkéntes
hozzájárulása

Időtartam

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év


Szépségversenyben
részt vevő
természetes
személyről készült
fénykép és
videófelvétel





Szépségversenyben
értékelést leadó
felhasználó emailcím



Szépségverseny sikeres
megszervezése és
lebonyolítása, az abból
fakadó jogok és
kötelezettségek
teljesítése
Szépségversenyben
részt vevő azonosítása,
Szépségversenyben
való részvétel
Szépségversenyben
értékelést leadó
felhasználó azonosítása
Szépségversenyben
leadott értékelések
érvényességének
megállapítása

az érintett
önkéntes
hozzájárulása

az érintett
önkéntes
hozzájárulása

hozzájárulás
visszavonásáig

1 év

A Szépségversenyben részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Szervezőtől, hogy
tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre
vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a
Szépségversenyben részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.
tourinform@zalakaros.hu
VII.

Vegyes rendelkezések
A Versenyző a Versenyszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen
megismerte a jelen Versenyszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel
nélkül elfogadta. Amennyiben a versenyző a Részvételi Feltételeket- annak bármely
rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Szépségversenyből kizárásra kerül. A
Kannavirág Királynőválasztás 2019 Versenyszabályzatát a Szervező saját hivatalos honlapján
teszi közzé. Szervező a verseny teljes időtartama alatt biztosítja a Versenyszabályzat előbbiek
szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a versenyző téves, pontatlan
vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, e-mail cím elírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése) eredő, a versenyző bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében. A versenyzők tudomásul veszik, hogy a Szépségversenyen való részvétel
önkéntes.
A Kannavirág Királynőválasztás 2019 Versenyszabályzat nem szabályozott minden egyéb
kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó
rendelkezései irányadóak.
A Versenyszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.
Zalakaros, 2019. február 07.

