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“RAGYOGÓ VÁROSOM 2016” FOTÓPÁLYÁZAT
KIÍRÓ: Blachere Illumination Hungary Kft.
A VERSENY KEZDETE: 2016.11.28.
A SZAVAZÁS KEZDETE: 2016.11.28. 00:00 óra
A SZAVAZÁS VÉGE: 2016.12.14. 00:00 óra
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2016.12.15.
BEVEZETÉS
A Blachere Illumination Hungary Kft. 2016-ban első alkalommal rendezi meg a Ragyogó városom
2016 fotóversenyt és osztja ki az értékes díjakat azoknak a versenyzőknek és szavazóiknak, akik a
városukat, épületüket külső és/vagy belső fénydekorációval felszerelt bemutató fotókért a legtöbb
közönségszavazatot szerzik meg.
Ez a fotóverseny azért jött létre, hogy mindenki gyönyörködhessen az adventi időszak alatt látható
fénydekorációs megoldásokban az ország minden táján.
Adj esélyt magadnak és szerezz örömet fotóiddal, hogy a megismerhessenek téged és képeid által a
városodat is!
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a fotopalyazat@blachere.hu e-mail címre várjuk.
NEVEZÉS ÉS FELTÖLTÉS
Nevezési kategóriák:
1) Közterületi dekoráció
2) Bevásárlóközpont fényei
3) Családi ház fénybe öltöztetve
4) Egyéb
FÉNYKÉP FELTÖLTÉSE
A fotókat a következő linken található Facebook alkalmazásba kell
feltölteni: https://www.facebook.com/blacherehungary/app/451684954848385/
Ha a pályázó nem rendelkezik Facebook oldallal, a Fotópályázat weboldalán keresztül is pályázhat:
http://woobox.com/k9uw87
Mobiltelefonról csakis a Fotópályázat weboldalán keresztül küldhető be fotó, mobiltelefonról nem
működik a Facebook alkalmazás.
Minden pályázó összesen maximum 7 fotóval indulhat. Ha egy pályázó 7-nél több fotót tölt fel, a
legkevesebb szavazattal rendelkező képeket eltávolítjuk a versenyből.
A feltöltési felületen minden fotónál meg kell adni a kép készítőjének nevét és annak a városnak vagy
településnek, illetve plázának vagy egyéb épületnek a valós vagy fantázia nevét, melyről a fotó
készült (Pl: Kiss Miklós - Pécs vagy Horváth Anna – otthonom).
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A fotó fájlneve a feltöltő vezeték neve és az a város vagy település, kerület illetve plaza vagy egyéb
épület fantázia neve lehet, melyről a fotó készült – ékezetek nélküli karakterekkel leírva.
TECHNIKAI FELTÉTELEK ÉS JAVASLATOK
- File-típus: JPEG vagy PNG, a legmagasabb képminőséggel elmentve
- Méret: hosszabbik oldal min. 1400 pixel, ideális méret: cc. 2562x1936 pixel (max. 5 Mpixel),
mobiltelefonnal készített fotók esetében: min. 800 x 600 pixel
- A fotó legyen színes és éles
- A világítás szempontjából a közvetlen naplemente és a teljes besötétedés között készített fotók
előnyösek.
- Olyan perspektívát válasszunk, ahonnan jól látható a dekoráció és minél több látható egy láttérben.
NEVEZÉSI ÉS SZAVAZÁSI HATÁRIDŐK
A képek feltöltése és a szavazás 2016. november 28. 00:00 órától - 2016. december 14. 00:00 óráig
lehetséges a Blachere Illumination Hungary Kft "Ragyogó városom 2016 fotópályázat" Facebook
applikáción vagy a Fotópályázat weboldalán történő szavazással: http://woobox.com/k9uw87
SZAVAZÁS
A feltöltött fotókra a Blachere Illumination Hungary Kft "Ragyogó városom 2016 fotópályázat"
applikációján keresztül lehet szavazatokat leadni, avagy ha az érdeklődő nem rendelkezik Facebook
oldallal, a Fotópályázat weboldalán (http://woobox.com/k9uw87) keresztül is leadhatja szavazatát.
A szavazók 1 képre naponta 1 szavazatot adhatnak le a fotópályázat időszaka alatt. Tehát ha egy
kép a pályázat első napjától fel van töltve, 1 szavazó összesen maximum 17 szavazatot adhat le az
adott képre (naponta egyet: 2016. nov. 28-tól 2016. dec. 14-ig.). A szavazók minden nap
eldönthetik, aznap melyik fotóra szavaznak, nem kell minden nap ugyanarra a fotóra szavazniuk.
A pályázó a saját maga által feltöltött fotóra nem adhat le szavazatot. A pályázó a szavazatszerzés
során használhat bármilyen legális marketingeszközt, azonban nem vehet szavazatot és nem ajánlhat
fel nyereményt a szavazatért.
DÍJAZÁS
A fotók 4 kategóriában készülhetnek, minden kategóriában az a fotó nyer, amelyikre a legtöbb
szavazat érkezett a "Ragyogó városom fotópályázat 2016“ Facebook alkalmazás vagy weboldal
felületén. A kategória-győzteseken felül egy különdíjat is kiosztunk annak a pályázónak, akinek a
képe a legtöbb szavazatot kapja azok közül a fotók közül, amelyek a Blachere Illumination Hungary
Kft. közreműködésével létrehozott fénydekoráció megvalósulásáról készültek.
A pályázaton összesen 5 győztest hirdetünk, ezen felül a győztes fotókra szavazók között
kisorsolunk összesen 5 db. fényfüzért.
NYEREMÉNYEK
1) "Közterületi dekoráció" kategória: legtöbb szavazatot kapta a
kategóriában. Nyereménye: lián mintás kandeláber dekoráció (PLE015-R) - 6 DB + art deco átfeszítés
(ZTL142) - 1 DB.
Értéke: 300.000 FT
2) "Bevásárlóközpont fényei" kategória: legtöbb szavazatot kapta a kategóriában. Nyereménye: zöld
ajándékdoboz 3D (ZGX835VL) - 1 DB + LED jégcsapfüggöny - meleg fehér (FL352W) - 8 DB
Értéke: 300.000 FT
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3) "Családi ház fénybe öltöztetve" kategória: legtöbb szavazatot kapta a
kategóriában. Nyereménye: LED jégcsapfüggöny - meleg fehér (FL352W) - 6 DB (27 méternyi)
Értéke: 150.000 FT

4) "Egyéb" kategória: legtöbb szavazatot kapta a kategóriában.
Nyereménye: otthoni jégcsapfüggöny dekoráció (DKOV-WH-B-O) - 6 DB
Értéke: 150.000 FT

5) Különdíj: az a fotó, mely a legtöbb szavazatot kapja azok közül a fotók küzül, mely a Blachere
Illumination Hungary Kft közreműködésével létrehozott fénydekoráció megvalósulásáról készült.
Nyereménye: egyedi tervezésű fénydekorációs installáció kialakítása a nyertes pályázóval
egyeztetett helyen, igénnyel és módon.
Értéke: 500.000 FT
Ezen felül a közösségi médiáink felületén (Facebook, Twitter, Google+, Instagram) min. egy hónapig a
különdíjat elnyert fotó lesz a borítókép a nyertes nevével.
A verseny eredménye 2016. December 15-én kerül kihirdetésre a"Ragyogó városom fotópályázat
2016“ Facebook alkalmazás felületén, weboldalunkon és a Blachere Illumination Hungary Kft.
Facebook oldalán.
A verseny eredményről a nyertest e-mailben és/vagy telefonon hivatalosan értesíti a Kiíró.
Amennyiben a nyertes az értesítéstől számított 1 héten belül nem lép kapcsolatba a Kiíróval, a 2.
legtöbb szavazatot kapott pályázó minősül pótnyertesnek, akit azonos módon értesít a Kiíró.
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
E nyilvános pályázaton önkormányzatok, bevásárlóközpontok, hotelek, irodaházak, közületek és
magánszemélyek vehetnek részt. A pályázaton való részvétel ingyenes.
A részvétel a Blachere Illumination Hungary Kft Facebook oldalán található "Ragyogó városom 2016
fotópályázat" applikáció avagy a Fotópályázat weboldalának (http://woobox.com/k9uw87)
használatához kötött.
Minden pályázó 7 fotóval nevezhet maximum 5 MB méretig.
A pályázó a pályázata beküldésével elfogadja jelen szabályzatban foglalt nevezési feltételeket.
PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat
sértő Pályázót előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból.
Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker
programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt,
vagy bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer működését.
Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében regisztrál, küld be pályázatot (annak
tudtával vagy tudta nélkül).
Különösen kizárhatja Szervező azt a Pályázót, aki valótlan adatok közlésével bármilyen módon
félrevezeti a többi felhasználót a játékkal kapcsolatban.
Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg
professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a Felhasználó kizárást
vonhatja maga után.
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SZERZŐI JOGOK
A pályázó garantálja, hogy a beküldött fotók felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal
rendelkezik. Felmerülő kétségek esetén ezt igazolni is képes. Ebből eredő, esetleges vitákban a kiírók
és szervezők nem érintettek, felelősséget nem vállalnak, a viták teljes következményeit a pályázó
viseli.
A virtuális nevezési oldal kitöltésével és elküldésével a pályázó elfogadja a kiírás feltételeit.
A pályázó a fotók beküldésével hozzájárul, hogy a pályázat népszerűsítése érdekében a beküldött
fotókat a szervezők, térítés nélkül felhasználhatják a szerző nevének feltüntetésével (katalógus, sajtó,
TV, plakát, meghívó).
A fotók ettől eltérő célokra való felhasználása csak az alkotóval kötendő külön szerződés alapján
történhet.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírásnak nem megfelelő fotók kizárásra kerülnek.
A fotóversenyen való részvétellel a versenyző a fotók és a fotóleírások vonatkozásában egyaránt,
időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási
jogot biztosít a Kiírónak.
A pályázatra történő jelentkezéssel a pályázó továbbá korlátlan felhasználási és átdolgozási jogot is
enged, amely lehetővé tesz bármely más formátumra való áttérést, illetve részleges és teljes, időben
és mennyiségileg is korlátlan felhasználást is a Blachere Illumination Hungary Kft. részére abból a
célból, hogy a reklámanyagaiban, online és nyomtatott formában bármikor korlátozásoktól mentesen
jogdíj, vagy bármely más jogcímű ellenérték fizetése nélkül felhasználhatja.
A pályázat fenti felhasználásához a pályázó további írásos hozzájárulása nem szükséges, a pályázaton
való részvétellel fogadja el a fenti feltételeket.
A pályázatban található fotók és a fotóleírások nem tartalmazhatnak többek között:
A fotókon a versenyzőn kívül más is szerepel, a versenyző felel azért, hogy rendelkezzen e személyek
közzétételhez való hozzájárulásával!
A versenyen kizárólag olyan fotók használhatóak fel, amelyek a jóízlésnek megfelelő öltözékben
láthatóak csak emberek.
ADATKEZELÉS
A versenyző által a weboldal használata során megadott adatok a mindenkori törvényes előírások
betartásával kerülnek kezelésre. Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket
az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tartalmazza.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy az alkalmazásban,
továbbá a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása
önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
Fénykép feltöltésével, valamint nevének és e-mail címének megadásával a Felhasználó kifejezetten,
írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
Az alkalmazás, valamint a Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó
hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja alapján kezeli a
Blachere Illumination Hungary Kft.

Email: fotopalyazat@blachere.hu

Tel.: +36 70 415 1595

5
Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat az alkalmazás működtetése, a Nyereményjáték
lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében: - Facebook azonosító - név - e-mail
cím.
A személyes adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős
munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama 2016. november 28-tól 2020. november 28ig tart. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-98329/2016.
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen, az illetékes
bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és
sérelemdíjat.
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A pályázatok hiányosságáért, értesítési késedelemért a Kiíró nem vállal felelősséget.
A
versenyző (Felhasználót) az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt
maga viseli. Az adatok helytállóságát a Kiírónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a
felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a versenyzőt
(Felhasználót) terheli.
A Kiíró kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a versenyen való
részvétel során a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a verseny során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A versenyző (Felhasználó) a versenyen történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen
versenykiírásban foglaltakat, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
A versenyre történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése és elfogadása
esetén érvényes.

Minden más kérdésben a kiíró e-mail formájában ad kielégítő információt,
a fotopalyazat@blachere.hu e-mail címről vagy telefonon a +36 70 415 1595ös mobilszámon.
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