„Keressük a Quick Milk Magic Sipper márkanagyköveteit a 2020-as esztendőre”
fotópályázat szabályzata
A Felföldi Édességgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Keleti ipartelep
utca 6. szám, cégjegyzékszáma: Cg: 09-09-012550., adószáma: 13723574-2-09, Tel: 36-52-437-293 Fax: 36-52437-295) (a továbbiakban: Szervező, lebonyolító) fotópályázatot hirdet a „Keressük a Quick Milk Magic Sipper
márkanagyköveteit a 2020-as esztendőre” elnevezéssel (továbbiakban: pályázat), melynek szabályzatát
(továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:
1. A pályázat elérhető: https://quickmilk.eu/jatsz-es-nyerj
A pályázat célja: Megtalálni a Quick Milk Magic Sipper márka leghitelesebb Hajdú-Bihar megyei képviselőit, 12
márkaarcot kiválasztva, 6 és 12 év közötti gyermekek közül, akik egy-egy hónapig képviselik a Quick Milk-et a
FELFÖLDI Édességgyártó Kft. honlapján és közösségi oldalainkon és egyéb országos és helyi média
felületeken.
A promóciós játék bonyolítója: Felföldi Édességgyártó Kft
A pályázat neve: „Keressük a Quick Milk Magic Sipper márkanagyköveteit a 2020-as esztendőre”
A pályázat időtartama: 2019 október 21. napjától kezdődően 2019. november 17. napjáig tart.
2. A pályázatban való részvétel módja és általános feltételei:
„Keressük a Quick Milk Magic Sipper márkanagyköveteit a 2020-as esztendőre” elnevezésű fotópályázat
időtartama alatt folyamatosan lehet jelentkezni a pályázatra jelen szabályzatban meghatározott feltételeket
betartva. A pályázatokat bármely, 6 és 12 év közötti Hajdú-Bihar megyében lakcímmel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező gyermek jelentkezhet, aki a márka képviselőjeként megválasztása esetén 2019. november 27-28-án
az egész napos portfólió fotózáson részt tud és akar venni. A pályázatra történő jelentkezés egyben azt is jelenti,
hogy a pályázó adatai megfelelnek a valóságnak és tudomásul veszi a szervező pályázati szabályzatában,
valamint az Adatvédelmi szabályzatában foglaltakat. A jelentkezésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy márka
nagykövetté választása esetén 5. pontban meghatározott személyes adatai az ott megnevezett módon közzétételre
kerüljenek,
kizárólag
a
fotópályázattal
kapcsolatban
a
https://quickmilk.eu/
weboldalon
és
https://www.facebook.com/quickmilkofficial/ oldalon.
A pályázaton történő részvétel feltétele a jelentkezés
hiánytalan megtétele a megadott e-mail címre valamint a pályázati szabályzat és adatkezelési szabályzat
elfogadása. Az adatkezelési szabályzat ezen a linken érhető el. A pályázó a jelentkezés során köteles megadni a
nevét (vezetéknév, keresztnév), a korát és az e-mail címét, lakóhelyét és iskolája nevét.
A Játékban való részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen
Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, s hozzájárulnak adataiknak kezeléséhez.
A pályázatot a felfoldiconfectionery@gmail.com e-mail címre kell megküldeni. Pályázni 2019. október
21. napja és november 17. napja között lehetséges.
A pályázatra jelentkezéssel egyidejűleg a pályázónak mellékelni kell:
legfeljebb két darab jó minőségű fotót, melyen a pályázó márkanagykövet jelölt éppen kedvenc Quick
●
Milk-jét fogyasztja. Csak olyan fotóval lehet pályázni, mely a pályázat időtartama alatt készült.
rövid, maximum egy A/4-es oldal terjedelmű bemutatkozó anyagot a pályázóról és családjáról. A
●
bemutatkozó anyagban bármely, a pályázó által fontosnak ítélt gondolatot, történetet meg lehet osztani. . Ki kell
térni a bemutatkozás során a pályázó életkorára, kedvenc szabadidős tevékenységeire és arra, hogy mely hónap
márkanagykövetségét szeretné vállalni a jelentkező gyermek és miért, ha megválasztásra kerül
márkanagykövetnek.
A mellékelt linken érhető el a szülői hozzájáruló nyilatkozat. A kitöltött, szülő által aláírt hozzájáruló
●
nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni. A hozzájáruló nyilatkozat a jelentkezés nélkülözhetetlen melléklete.
3. A márkanagykövetek kiválasztásának rendje:
A
beérkezett
fotók
a
Quick
Milk
hivatalos
Facebook
oldalára
kerülnek
feltöltésre:
https://www.facebook.com/quickmilkofficial/", ahol ezt követően egy-egy kedveléssel lehet szavazni a
legszimpatikusabb jelöltekre.
Négy márkanagykövetet a facebook közösség tagjai választanak ki szavazataikkal, vagyis a négy legtöbb kedvelést
kapott jelölt 2019. november 18-án azonnal bekerül a márkaarcok közé.

Nyolc jelöltet a Felföldi Édességgyártó Kft. szakmai zsűrije választ ki.
A kiválasztott 12 márkanagykövet részvételével 2019. november 27-28-án egy jó hangulatú, finomságokkal és
meglepetés ajándékokkal fűszerezett tematikus portfólió fotózásra kerül sor Debrecenben, a lebonyolító, költségére
és szervezésében.
A pályázó tudomásul veszi, ha valamely hónap márkaarca, márkaképviselő lesz:
szerepelni fog a Quick Milk közösségi oldalainak borítóképén és a Felföldi Édességgyártó Kft. honlapján,
●
a pályázati eseményeket rögzítő videó-, kép- és hangfelvételeken,
hivatalosan is bemutatásra kerül a Felföldi Édességgyártó Kft a facebook oldalán, esetleg más média
●
felületeken,
részt vehet egy fotózáson, ahol finom édességek, ajándékok és rengeteg izgalmas kaland vár rá,
●
a tematikus fotózáson elkészítésre kerül az első profi fotósorozata,
●
megnézheti, hogy hogyan készülnek a Felföldi Édességgyártó Kft-nél a kedvenc édességei egy szervezett
●
gyárlátogatás keretében,
A hónap márkaarcaként hatalmas édességkészlettel látunk el (megajándékozunk egy évre elegendő
●
Magic Sipper-el, és bőséges kóstolót kapsz a többi finomságunkból)!
Az esetleges adóterheket a szervező átvállalja.
5. Nyertesek értesítése:
A nyertes 12 márka nagykövetet a Felföldi Édességgyártó Kft. a pályázatra jelentkezéskor megadott e-mail címen
és/vagy levélben értesíti legkésőbb 2019. november 20-ig, de ezen időpontig a pályázat hivatalos oldalán is
közzétételre kerül a 12 márkanagykövet a nevük megjelölésével.
A nyertes nagykövetek (törvényes képviselőik pályázatra jelentkezés során megtett külön nyilatkozata alapján)
beleegyeznek, hogy róluk felvételek készüljenek és azok megjelenjenek a pályázati eredmény kihirdetése során.
Ezen dokumentumok is szervező tulajdonát képezik és azokat is kizárólagosan kezeli.
6. A pályázat résztvevői tudomásul veszik, hogy a Felföldi Édességgyártó Kft, szervező:
a
jogosult arra, hogy a pályázók megfelelő tájékoztatásával jelen fotópályázatot bármely időpontban,
bármilyen okból megszüntesse vagy a jelen szabályzatot megváltoztassa.
b
A szabályzat módosítása a https://quickmilk.eu/ oldalon történő közzététellel válik hatályossá.
c
A szervező jelen pályázattal kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal és kizár mindenféle, a jelen
pályázat esetleges hibájából, hiányosságából eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.
d
tudomásul veszik, hogy a pályázati eredmény kihirdetését követően nem vonhatják vissza
hozzájárulásukat, amennyiben az nem sérti a pályázó egyéb jogait.
7. Szerzői jog, felhasználási jog
A Felföldi Édességgyártó Kft. kifejezett hozzájárulása nélkül tilos a pályázattal kapcsolatos bármilyen tartalom
felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. Ugyanez vonatkozik a pályázati eseménnyel
kapcsolatban készült fotó, hang- és videofelvétel, valamint ezek állóképeinek felhasználására is. A pályázó a
Felfödi Édességgyártó Kft-re, mint felhasználóra ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljes körűen és
korlátozásmentesen a pályázat során, annak eseményeit, a pályázókat megörökítő, fotó, hang - és videofelvétel,
valamint ezek állóképeire (a továbbiakban: Mű) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvényben (Szjt) meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában, területi
korlátozás nélkül.

Debrecen, 2019. október 21.

