
1. A Pályázat rövid leírása: 

A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (székhely: 2822 Szomor, Hegyalja út 52., adószám: 

18079155-1-11, továbbiakban: Szervező) szervezésében és az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 

közreműködésével (Cg. Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 

1055 Budapest, Kossuth tér 11., adószám: 25593343-2-41, a továbbiakban: Közreműködő) a Szervező 

„follow up” nyereményjátékot hirdet a Construma Kert rendezvényhez kapcsolódóan. A 

nyereményjáték célja, hogy a rendezvény eljusson azokhoz a fogyasztókhoz is, akik nem tudtak részt 

venni a rendezvényen. Mindezek keretén belül magyarországi irodai közösségek jelentkezését várjuk, 

akik egy csapattagon keresztül (a továbbiakban: Pályázó), feltöltik a Szervező nyereményjátékra 

felhívó Facebook posztjára #officenövényeink hastaggel ellátott fotót, amellyel részt kívánnak venni a 

versenyben. Jelen Pályázat keretén belül kizárólag olyan fotók kerülnek elbírálásra, amik irodai 

növényzetről készültek. 

Azok a Pályázók vehetnek részt a nyereményjátékban, akik a Pályázat időtartama alatt a jelen 

szabályzatban megjelölt módon, elektronikus úton juttatja el pályázatát a Szervezőnek, és a jelen 

szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat), valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt 

feltételeknek maradéktalanul megfelelnek. 

2. A Pályázat módja: 

A Pályázat beadásának módja: a Pályázók a Szervező nyereményjátékra felhívó Facebook posztjára 

kommentként tölthetik fel az elkészült fotóikat. A fotót a feltöltést követően „#officenövényeink 

hastaggel” kell ellátni. A Pályázatok beküldési határideje: 2018. május 1. 23:59. 

- Egy pályázat maximum 3 db fényképet tartalmazhat Pályázókként.  

- A beküldött pályázati anyag csak olyan fotók lehetnek, amelyeket a Pályázó készített irodai 

helységeiben található növényzetről. 

- A képek eredetiségéért, azzal kapcsolatos szerzői jogokért és egyéb szellemi tulajdonért a 

Pályázó tartozik felelősséggel. Más alkotók szerzői jogait részben vagy egészben sértő 

Pályázatok a versenyből utólag is kizárhatók, díjazás esetén a díjak visszavonhatók és polgári 

peres eljárást vonhatnak maguk után. 

- A Pályázatra kizárólag digitalizált formában adható be pályamű. Papírképet, diát, negatívot a 

Szervező nem fogad el! 

- A képek tartalmi részét megváltoztató, manipulált fotó érvényesen nem nyújtható be 

Pályázatként, kizárólag a minimális technikai problémák (karcok, digitális hibák) javítására 

van lehetőség. Természetesen a színhelyesség, a kontraszt és a fényerő beállítása 

engedélyezett. 

- Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókat a Szervező nem jelentet meg, 

ilyen jellegű és típusú képek feltöltése esetén Szervező haladéktalanul törli a feltöltött 

képeket. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az ilyen fényképeket kizárja a Pályázatból.  

- A Pályázó a pályázat beküldésével kifejezetten kijelenti, hogy az általa készített, illetve 

Pályázatként beküldött fénykép más személy jogát (legyen az szerzői vagy egyéb) vagy jogos 

érdekét nem sérti. Ha a Pályázat mégis más jogát vagy jogos érdekét sérti, a Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a beküldött pályázatot törli, és a beküldött pályaművet, valamint a 

Pályázót a Pályázatból kizárja. Pályázó a pályázatának jelen Szabályzat szerinti beküldésével 

kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Pályázó szerzői vagy egyéb jogot, 

vagy más személy jogos érdekét sértő magatartásával összefüggésben a Szervezőt bíróság 

vagy valamely hatóság bírság, kártérítés vagy szerzői jogdíj (vagy egyéb vagyoni jellegű 

jóvátétel) megfizetésére kötelezi, úgy a Pályázó a Szervezővel szemben helytáll, és köteles a 



Szervezőnek közvetlenül és korlátlanul megtéríteni a Szervező által a harmadik személynek 

megfizetett összeget. 

- Szervező jogosult kizárni Pályázatból azt a Pályázót, aki a Pályázatban tisztességtelen módon, 

a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 

Amennyiben a Pályázat során visszaélések gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, 

hogy a Pályázatot szüneteltesse vagy törölje, kizárja a visszaélést elkövető Pályázót a 

Pályázatból. 

 

3. Pályázat időtartama: 

- A Pályázat 2018. április 16-tól 2018. május 1. 23:59-ig tart. 

- A feltöltött fényképeket a Szervező folyamatosan ellenőrzi, hogy jelen Szabályzatban 

meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e.  

 

4. A Pályázat elbírálása: 

- A pályázatokat Szervező a Pályázat 3. pont szerinti időtartama alatt folyamatosan ellenőrzi és 

értékeli a feltöltött képeket. 

- A Szervező elnöke és a Közreműködő részéről delegált képviselő vesz részt a pályázatok 

elbírálásában.  

- Az elbírálás legkésőbb 2018. május 5. napjáig lezárul.  

- Az elbírálást követően a Szervező haladéktalanul Facebookon keresztül értesíti és hirdeti ki a 

győztest, a Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség 

nem terheli. 

- Az elbírálás során a képek egyedisége, különlegessége, ötletessége és az általuk nyújtott 

vizuális élmény alapján kerülnek értékelésre.  

 

5. A Pályázat díjazása: 

- A 4. pont alapján kiválasztott győztes Pályázó 10.000 forintos utalványra jogosult a szomori 

Kertészeti Árudában. A nyeremény készpénzre nem váltható. A bíráló bizottság döntése 

végleges, ellene fellebbezésnek nincs helye. 

- A nyeremény átvételére a pályázó csapat azon tagja jogosult, aki a nyertes fotót a 

Facebookra feltöltötte. 

 

6. Nyeremény átadása: 

- A nyeremény átvételével kapcsolatban a Szervező a 4. pont szerinti értesítés után egyezteti a 

nyertes Pályázóval. A nyertes Pályázótól elvárt, hogy a Szervezővel együttműködjön. 

- A nyeremény másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó 

szja-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

 

7. Egyéb rendelkezések: 

- Azáltal, hogy a Pályázó pályázatot a 2. pontban meghatározottak szerint benyújtja, 

tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A Pályázó 

feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy pályázatát a Szervező reklám-promóciókhoz 

felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. Pályázó feltétel 

nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy a feltöltött képeket a Szervező idő- és alkalombeli 

korlátozás, valamint külön díjazás nélkül korlátlanul felhasználhassa.  

- A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli a 

játékosok személyes adatait. 



- A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ezen igényét 

jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti, 

akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 

- A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. A 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot a Pályázat 2. pont szerinti 

időtartama alatt indoklás nélkül megváltoztassa. A Szervező minden változtatás esetén 

megfelelő módon, tájékoztatja a résztvevőket. 

Budapest, 2018. április 16. 
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