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A Vidanet „Jövő olimpikonjai” fotópályázatának részletes szabályzata

A „Jövő olimpikonjai” fotópályázat koncepciója

A fotópályázat lényege, hogy bárki, aki a gyermekéről egy sportolás közben készült fényképet
beküld a Vidanet számára, szavazáson vesz részt, melynek győztese egy közel 100 000 Ft értékű, 1
éves KábelNet 40 előfizetést nyer. A szavazók között pedig kisorsolunk egy Philips 2.1-es
hangfalszettet.

A fotópályázathoz kapcsolódó időpontok, határidők

A pályázat 2012. szeptember 20-án, csütörtökön kezdődik, ekkortól lehet beküldeni a
fotókat.
A fotók a beérkezésüket követően (előzetes adminisztráció után) felkerülnek a Vidanet
Facebook oldalára (www.facebook.com/vidanet), így ezzel egyidejűleg megkezdődik a
szavazás is.
A fotókat legkésőbb 2012. október 25-én (csütörtök) 24:00-ig lehet beküldeni.
A szavazás 2012. november 5-én (hétfő) 24:00-ig tart, így a később felkerülő fényképek
készítőinek van lehetősége szavazásra buzdítani az ismerőseiket.
Az eredményhirdetés 2012. november 7-én (szerda) lesz.

A fotópályázat szabályai

A szavazásra kizárólag olyan képekkel lehet nevezni, amelyen egy vagy több 14 év alatti gyermek
látható sportolás közben. Képet csak nagykorú személyek küldhetnek be, akik az azon szereplő
gyermekkel gondviselői viszonyban állnak.
Minden nevező gyermekenként 1 darab, maximum 5 MB os .jpeg formájú fényképet küldhet be
2012. szeptember 20. és 2012. október 25. között a fotopalyazat@vidanet.hu e-mail címre.

Nevezni csak olyan felvételekkel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó és
nem sértik harmadik személyek személyiséghez fűződő jogait (amennyiben ez nem felel meg a
valóságnak, a fotókkal kapcsolatos igények és következmények a pályázót terhelik).
A kép nem lehet obszcén, politikai vagy rasszista indíttatású, pornográf, közbotrányt okozó vagy
másokat sértő. A beküldött fotók előszűrésen vesznek részt, s amennyiben nem felelnek meg a
pályázati kiírásnak, a pályázatból kizártnak tekinthetőek.
A pályázóknak a nevezés során meg kell adniuk az alábbi adatokat, annak érdekében, hogy a
nyerteseknek eljuttathassuk nyereményeiket, illetve kiszűrhessük a többszörös jelentkezéseket.
A nevező (felnőtt) teljes neve
A nevező elérhetőségei: e-mail cím, telefonszám, postai cím
Gyermek vezetékneve
Gyermek keresztneve (lehet becenév is)

Emellett fel kell tüntetni azt, hogy a fénykép beküldőjét milyen rokonsági kapcsolat fűzi a képen
szereplő gyermek(ek)hez. A fotók elküldésével a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy képeiket a
Vidanet a gyermekek nevének feltüntetése mellett a Facebook oldalán publikálja. A nevezés
feltétele továbbá annak elfogadása, hogy a Vidanet a fenti célok érdekében jogosult a fényképek
digitális formában, elektronikus eszközön való tárolására.
A pályázatra érkezett fotók között a Vidanet Facebook oldalán elhelyezett alkalmazásban leadott
szavazatok száma dönt: az a kép nyer, amelyre 2012. november 5-én 24:00 óráig a legtöbb
szavazat érkezik. A szavazásra a Vidanet Facebook oldalának minden rajongója jogosult. Egy
szavazó több képre is adhat le szavazatot, de minden képre csak egyetlen alkalommal szavazhat.

A pályázat révén elnyerhető díjak

A legtöbb szavazatot begyűjtő fotóval pályázónak egy 1 éves KábelNet 40 csomagot
ajánlunk fel.
A szavazók között kisorsolunk egy Philips SPA5300 2.1-es multimédiás hangfalszettet.

A nyertes nevét a Vidanet Facebook oldalán tesszük közzé 2012. november 7-én, emellett emailben is értesítjük.

A nyeremények készpénzre nem válthatók. A főnyeremény (KábelNet 40 előfizetés) csak a Vidanet
szolgáltatási területén vehető igénybe, amennyiben technikailag biztosítható, és csak abban az
esetben, ha a nyertesnek nincs tartozása a Vidanet felé. Amennyiben a nyertes fotó beküldője
bármilyen okból nem tudja igénybe venni az internet-előfizetést (tartozása van, nem a
szolgáltatási területen él, technikailag nem biztosítható a szolgáltatás, esetleg más szolgáltatónál
van hűségidős szerződése), a nyereményt a meghirdetettel egyező feltételek mellett átruházhatja.
Ha a nyertesnek már van a Vidanetnél internet-előfizetése, annak 1 éves havidíját elengedjük, és –
amennyiben korábban kisebb internetcsomagot rendelt meg – kibővítjük a szolgáltatást a
KábelNet 40 csomag erejéig.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a fotopalyazat@vidanet.hu e-mail címen, a
1203-as telefonszámon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon lehet kérni.

