Ti Fotóitok – az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook-oldal
fotópályázatának szabályzata

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (továbbiakban Szervező) fotópályázatot hirdet hivatalos
Facebook profilján Ti Fotóitok címmel. A pályázatra három kategóriában várja a Szervező a
Facebook felhasználók fotóit: energikus, emberi és természet.
A Fotópályázaton való részvétel feltétele:










a Fotópályázaton amatőr és hivatásos fotósok egyaránt részt vehetnek
mindazon természetes személyek, akik aktív Facebook profillal rendelkeznek
a Pályázaton való részvétel ingyenes, regisztrációs és nevezési díj nincs
a Fotópályázaton részt vevő felhasználóknak (továbbiakban Pályázóknak) üzenetben kell
elküldeni a fényképeket, megjelölve, hogy melyik kategóriába szánja azokat
egy Pályázó többször is küldhet képet, de kategóriánként maximum 10 darabot
a Pályázó a fényképek üzenetben való megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy
azokat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. valamennyi online felületén és nyomtatott
kiadványában felhasználja
a Fotópályázaton való részvétel feltétele jelen szabályzat elfogadása
érvényes a Pályázat, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel

A Pályázó felelőssége, hogy a beküldött fényképek szerzői jogaival kizárólagosan
rendelkezzen.
A Pályázó nem adhat be harmadik személy által készített fényképeket, még akkor sem, ha
ebbe a harmadik fél beleegyezik.
A beküldött fényképek érvényességével kapcsolatban vagy bármely más felmerülő vitás
esetben a Szervező döntése az irányadó.
A Fotópályázat időtartama:
A Ti Fotóitok fotópályázat félévente kerül meghirdetésre, évente két alkalommal. A Pályázók
folyamatosan küldhetnek képeket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook profiljára, a félév
(június 30. és december 31.) lejárta után küldött képek automatikusan a következő félév
pályázati anyagai közé kerülnek. A beküldött képek naponta egy alkalommal kerülnek
feltöltésre, az erre a célra létrehozott képgalériában. A feltöltés sorrendjét a Szervező
határozza meg. A fotók beérkezéséről a Szervező tájékoztatja a Pályázót.
Díjazással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók:
 Nyertes Pályázatok kiválasztása: az adott félévben beküldött fényképeket egy, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontjának munkatársaiból álló zsűri
bírálja el. A zsűrizés az adott félév lezárását követő legfeljebb 4 héten belül megtörténik.
 Díjak:
A Szervező 3 kategóriában hirdet nyerteseket:
 Emberi kategória
 I. díj

 II. díj
 III. díj
 Különdíj
 Energikus kategória
 I. díj
 II. díj
 III. díj
 Különdíj
 Természet kategória
 I. díj
 II. díj
 III. díj
 Különdíj

 Díjak átvételével kapcsolatos szabályok: A Pályázat díjaihoz tartozó közterhet a Szervező
viseli. A nyereményeket hivatalos díjátadó keretében adja át a Szervező a díjazottaknak.
Amennyiben a nyertes Pályázó nem tud részt venni a díjátadón, nyereményét a Szervező
postai úton juttatja el részére. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt
felelősség nem terheli. A díjak kézbesítésének késedelméért a Szervező a nyertesek felé
semmiféle felelősséget nem vállal.
A Pályázatok felhasználása:
A Pályázó szavatolja, hogy a Pályázatnak ő a kizárólagos szerzője, és az saját, eredeti
szellemi alkotása. A Pályázatra vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik
személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem
támaszthat. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik
személyek által támasztott semminemű igényért. A Pályázat beküldésével a Pályázó egyben
tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a feltöltött
fényképre vonatkozóan. A Pályázó egyben elfogadja, hogy a jogsértő (pl.: nem saját
tulajdonú) Pályázatokat a Szervező figyelmen kívül hagyja, valamint tudomásul veszi, hogy a
Pályázatért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Pályázatban
való részvétel feltételeinek teljesítéséért bocsátotta a Szervező rendelkezésére. A Pályázó
kötelezettséget vállal arra, hogy az általa beküldött Pályázatban szereplő adatok, információk
a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. 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 tulajdonosi jogát vagy a jelen Szabályzatban feltételekként foglalt
rendelkezéseket.
Adatkezelés:

A Pályázónak a pályamunkák beküldésekor a következő személyes adatokat kell
feltüntetnie: nevét, születési évét, levelezési címét, valamint 16 év alatti személy esetén a
szülői felügyeleti jogot gyakorló nevét, a pályázaton benyújtani kívánt fényképet.

A pályázati anyag benyújtásával a Pályázó és/vagy törvényes képviselője hozzájárulását
adja, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a pályázattal kapcsolatban Pályázók és törvényes
képviselőik személyes adatait kezelje a jelen Szabályzatban és az Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltak szerint.
A 16. életévét be nem töltött Pályázó személyes adatainak kezeléséhez törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges. A 16. életévét be nem töltött kiskorú pályázata
törvényes képviselőjének az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata nélkül
érvénytelen.
A törvényes képviselő a www.atomeromu.hu weboldalon található „Hozzájáruló nyilatkozat”
megfelelő kitöltésével, aláírásával és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részre elektronikus úton
az atomeromu@npp.hu e-mail címre való elküldéssel tehet eleget ezen kötelezettségének.
A Pályázók és törvényes képviselőik személyes adatainak kezeléséről a www.atomeromu.hu
weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz részletes tájékoztatást.
További információk:
 A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ha azon Pályázatokat, amelyek tartalmukban
másokra sértők lehetnek vagy nem azonosak a Pályázat, illetve a Szervező
értékrendjével, szellemével, érvénytelennek minősít. A Szervező döntése az
érvénytelenítés kérdésében végleges, az nem vitatható.
 A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért
és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okokra
vezethető vissza.
 A szervező fenntartja magának a jogot a Fotópályázat szabályzatának megváltoztatására,
amennyiben ezt szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Pályázók az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Facebook oldalán értesülhetnek.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

