Csillagpont a Te szemeddel
fotópályázat
Részvételi feltételek

A Magyarországi Református Egyház „Csillagpont a Te szemeddel” elnevezéssel fotópályázatot
hirdet magyarországi és határon túli diákok számára (továbbiakban: „Pályázat”) 2019. március 1. –
március 31. között.

A Pályázat Szervezője
A Pályázat Szervezője a Magyarországi Református Egyház (székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.,
továbbiakban: „Szervező”)

A Pályázat időtartama
2019. március 1 – március 31.

A Pályázat Résztvevői
A Pályázaton minden, olyan természetes személy részt vehet, aki 14. életévét betöltötte, de nem
idősebb, mint 19 és valamely református fenntartású közoktatási intézmény tanulója (továbbiakban:
Résztvevő). Kiskorú Résztvevők nevében a törvényes képviselő jár el, esetükben a pályázati
hozzájárulási nyilatkozat kitöltése és megküldése kötelező. (Ezt mellékletként csatoljuk a pályázati
felhíváshoz.)
A Pályázaton való részvétellel a Résztvevők automatikusan elfogadják a Pályázat Részvételi
feltételeit.

A Pályázat menete
A pályázat témája:
A Csillagpont egy kétévente megrendezett református ifjúsági találkozó, ami alkalmanként több ezer
14-35 éves fiatalt vonz. Többet kínál az egyszerű fesztiváloknál: a Csillagpont egyben lelki alkalom is,
ahol tényleg feltöltekezhetsz. A Csillagpont azért felejthetetlen élmény, mert nyári ifjúsági eseményként

nemcsak igényes kulturális és szórakozási lehetőségeket kínál, hanem egyben találkozási pont is, ahol
résztvevőkként együtt gondolkodhatunk a világról, közös értékeinkről, Istenről. A pályázat célja, hogy a
2019-es Csillagpont előzetes kommunikációjához olyan fotók készüljenek, melyek visszaadják a
Csillagpont lényegét, hangulatát, szellemiségét, és alkalmasak arra, hogy a 2019-es találkozó kapcsán
meggyőzzék a 14-35 éves korosztályt a részvételről.

Nevezés:
A Pályázat ideje alatt a Résztvevők saját készítésű, a fent leírt témában készült, a Pályázat témájához
kapcsolódó fotóikat nevezhetik.
Nevezni fotókkal és/vagy fotószekvenciákkal (maximum 10 fotó) lehet.
Egy Résztvevő több fotóval is nevezhet a Pályázaton.
A résztvevők egyénileg és csoportosan is nevezhetnek.
A fotókat a csillagpont@reformatus.hu e-mail címre kell beküldeni. Az e-mail tárgya tartalmazza a
Pályázat megnevezését és a Résztvevő nevét (pl. Csillagpont a te szemeddel, Minta Péter)!
Az e-mailben csatolni kell (amennyiben a fotó(k) mérete miatt nem lehet csatolni, javasoljuk file-küldő,
pl. wetransfer használatát) a Pályázatra nevezendő fotó(ka)t, valamint az e-mail szövegében fel kell
tüntetni a Résztvevő:
-

-

nevét,
születési dátumát,
lakcímét,
telefonszámát,
intézménye nevét, valamint
a beküldött fotó(k) címét / fantázianevét,
kiskorú Résztvevő esetén a törvényes képviselő nevét, lakcímét, telefonszámát meg kell adni
és a pályázó adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát (kiskorú pályázó esetén a törvényes
képviselőét, korlátozottan cselekvőképes kiskorú esetén a törvényes képviselőjét is)
és a szülői hozzájárulási nyilatkozatot is csatolni kell. A nyilatkozatokat kitöltve és aláírva kérjük
szkennelt formában a fenti e-mail címre megküldeni, valamint nyomtatás után postázni a 1146
Budapest, Abonyi utca 21 címre.

A Pályázaton benyújtott fotóval/fotókkal kapcsolatos követelmények:
-

a fotó készülhet mobiltelefonnal, digitális és/vagy akciókamerával
a pályázatra benyújtandó fotók(k) a Kárpát-medence teljes területén készülhetnek
a fotó csak elektronikus formában nyújtható be .jpg vagy .png fájlformátumban, max. 10MB/fotó
fájlméretben
a Résztvevők kizárólag saját, a Résztvevő által személyesen készített fotóval/fotókkal
pályázhatnak.

a Résztvevők kizárólag olyan alkotásokkal pályázhatnak, amelyek nem sértik mások szerzői
jogát. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. A pályázatra csak olyan
alkotásokat lehet nevezni, amelyek más, hasonló jellegű versenyen még nem szerepeltek.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy jogszabályt vagy egyéb szabályozást sértő, továbbá a Szervező
megítélése szerint ízléstelen, obszcén, mások jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy egyéb, itt fel nem sorolt
szempontok alapján sértő fotókat a Pályázatból kizárja.
-

Szerzői jogok:
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 43. § (1) bekezdésének
megfelelően jelen pályázati kiírással kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szervezőnek mint
felhasználónak.
A Pályázaton történő nevezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy az általa beküldött fotó(k) a saját, szerzői
alkotása(i), amely(ek) nem sérti(k) mások szerzői jogait, valamint hozzájárul annak nyilvánosságra
hozatalához.
Szervező felhasználási joga kiterjed Résztvevőnek az Szjt.-ben nevesített és nem nevesített vagyoni
jogaira teljes terjedelemben, így különösen a Művek többszörözésére, terjesztésére, nyilvános
előadására, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez
képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő tovább közvetítésére, az
átdolgozására és kiállítására. A Szervező felhasználási joga kifejezetten kiterjed a Művek
átdolgozására, a Művek képfelvétel útján rögzítésére, illetve azok számítógépre vagy elektronikus
adathordozóra történő másolására, a műpéldányok forgalomba hozatal céljából az országba történő
behozatalára és a többszörözött műpéldányok terjesztésére is. Így a továbbiakban a Szervező a szerzői
jogi védelem időtartamára kizárólagos jogosultja, különösen a Művek egészének, vagy bármely
részelemének, részbeni, kombinált, vagy egészben történő önálló, vagy más művekkel együttes
felhasználásának, többszörözésének, kiadásának, publikálásának, módosításának, átdolgozásának,
számítógépen, vagy elektronikus adathordozón történő másolásának, arról kép- vagy hangfelvétel
készítésének, a mű példányainak az országból kivitelének és behozatalának, vagy ezen jogok bármely
harmadik személy részére, kiemelten a határon túli magyar református egyházak számára történő
részbeni vagy teljeskörű átengedésének. A Résztvevő kifejezetten hozzájárul jelen szerződés
aláírásával ahhoz, hogy Szervező harmadik személynek a Művek felhasználására további engedélyt
adjon.
A Pályázaton történő nevezéssel a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött fotó(i)t a Szervező
promóciós anyagain, a 2019-es Csillagpontot népszerűsítő kommunikációja során, valamint honlapján
és közösségi média felületein (Facebook, Instagram) időbeli és térbeli korlátozás nélkül,
térítésmentesen felhasználhatja. A fotók felhasználási jogai a fentiek szerint kiterjednek Magyarország
területére és külföldre is.
A Nyertesek kiválasztása
A beküldött Pályázatokat a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal Kommunikációs
Szolgálatának munkatársai bírálják el a beküldési határidő végétől számított 30 munkanapon belül,
legkésőbb 2019. április 30-ig.

A Pályázat zsűrije:
Fekete Zsuzsa
Feke György
Farkas Zsuzsanna
Dimény András
Szűcs Péter
A zsűri fenntartja a jogot, hogy több fődíjat is kiosszon, valamint, hogy a beérkezett anyagok minősége
alapján ne hirdessen nyertest.

Nyertesek értesítése:
A Szervező a Nyerteseket (kiskorúak esetén törvényes képviselőjüket) az általuk megadott e-mail címen
írásban értesíti.
A Nyerteseknek 10 munkanapon belül jelentkezniük kell a Szervező által, a Nyerteseknek kiküldött emailben megadott elérhetőségek egyikén a Nyeremény átvétele céljából.
Amennyiben valamelyik Nyertes nem jelentkezik a Szervezőnél a megadott időn belül, elveszti
jogosultságát a nyereményre, azt a tartalék Nyertes számára adja át a Szervező.

Nyeremények:
Fődíj: ingyenes részvétel a 2019-es Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón, mint a hivatalos, fotós
csapat tagja, a találkozó hivatalos fotós anyagainak elkészítése.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Adatkezelés:
A Résztvevők adatait a Szervező kezeli, amelyeket a Pályázat lebonyolítása során, a Nyertesek
megállapítása és értesítése céljából használ fel.
A Pályázaton történő nevezéssel a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Nyertes Résztvevők
nevét
saját
weboldalain
(www.reformatus.hu,
csillag.reformatus.hu),
Facebook
(facebook.com/csillag.reformatus) és Instagram (instagram.com/csillagpont) oldalán közzétegye.

A Szervező fenntartja a Részvételi feltételek megváltoztatásának jogát.

