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ESZTERHÁZA KÖZPONT FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 

(”Szabályzat”) 

1./ Szervező: Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 

(székhely 9431 Fertőd, J. Haydn út 2. továbbiakban: "Szervező") a Magyar Fotógráfia Napja 

alkalmából meghirdeti az Eszterházi Fotópályázatot (továbbiakban: "Fotópályázat"). 

A jelen Szabályzat elérhetősége: a http://eszterhaza.hu/kapcsolat/fotópályázat aloldalon 

található. A Fotópályázatot a Soproni Fotóklub szakmailag támogatja.  

A Fotópályázat lebonyolításában közreműködő (továbbiakban: „Közreműködő”):  

- Soproni Fotóklub  

(székhely: 9400 Sopron, Bécsi u. 4, Adószám: 18983285-1-08) 

2./ Pályázó: A Fotópályázaton kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek 

megfelel (továbbiakban: „Pályázó”):  

a.) a pályázat benyújtásának időpontjában 18. életévét betöltötte, magyarországi lakcímmel 

rendelkezik, cselekvőképes természetes személy 

b.) a fotópályázat ideje alatt érvényesen regisztrál és pályázatot nyújt be a fotópályázatra 

létrehozott e-mail címére, mely a fotopalyazat@eszterhaza.hu 

c.) maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot 

 

A Pályázó a Szervező munkatársai, a Szervező által megbízott személy erre irányuló felhívására 

köteles hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és fényképes 

igazolvánnyal) igazolni, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában a 18. életévét betöltötte. 

 

A Szervező kizárja a Fotópályázatból azt a Pályázót, aki nem felel meg a Szabályzatban írt 

feltételeknek.  

3./ A Fotópályázat időtartama: A Fotópályázat 2018. augusztus 29. 8.00 órájától 2018. 

november 29 napjának 24:00 órájáig tart. Ezen időszak alatt lehet érvényesen Pályázatot 

benyújtani. A beküldött Pályázatokat szakmai zsűri értékeli és bírálja el 2018. december 1. és 

2019. január 11. között. A nyertes Pályázatok és a zsűri által kiválasztott további fotók az 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. fertődi 

Esterházy-kastély rendezvényteremben (cím: 9431 Fertőd, J. Haydn út 2.) kerülnek bemutatásra 

2019. január végén megrendezésre kerülő díjkiosztóval egyidejűleg. A díjkiosztó konkrét 
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időpontjáról és az azzal kapcsolatos további részletekről a Szervező külön tájékoztatja a 

kiállításra kerülő pályaművek szerzőit. 

4./ A Fotópályázatra várt fotóművészeti alkotások témái:  

4.1. Épített örökség 

4.2. Természeti környezet 

A Szervező kizárja a Fotópályázatból azokat a Pályázatokat, amelyek nem a Pályázó által 

megjelölt témát ábrázolják. 

5./ A Fotópályázat szabályai  

5.1. A pályázat nyílt, azon foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet a 2./ pontban írt 

feltételeknek megfelelően. Nevezési, regisztrációs stb. díj nincs.  

5.2. Pályázati témánként egy Pályázó kizárólag négy (4) fotót küldhet be pályaműként.  

5.3. A Pályázó a pályázatot kizárólag saját nevében küldhet be, más nevében pályázatot 

benyújtani nem lehet.  

5.4.  

5.4.1. Pályázó a digitális Pályázatát kizárólag a fertődi Esterházy-kastélynak a fotópályázatra 

létrehozott e-mail címére, mely a fotopalyazat@eszterhaza.hu nyújthatja be. 

5.4.2. A Pályázat benyújtása során a Pályázónak meg kell adnia az alábbi adatokat 

(továbbiakban: Pályázat):  

- A Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt-e 18 éves. 

- Teljes név megadása: a Pályázó személyi igazolványba jegyzett vezeték- és utóneve. 

- E-mail cím megadása: a Pályázó által megadott, létező e-mail cím. Egy e-mail címhez, 

csak egy regisztráció kapcsolódhat.  

- Állandó lakcím. 

- A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotás címét. 

- A 4./ pontban résztelezett témák közül a Pályázó által kiválasztott és a Pályázatához 

rendelt témát. 

 

Értelemszerűen a pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotást a fenti adatok 

megadásával egyidejűleg köteles a Pályázó az online felületre (e-mail) a jelen szabályzatban 

meghatározott formában beküldeni. 
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5.5. A beérkezett és jelen részvételi szabályzatnak megfelelő, díjazott fotóművészeti alkotások 

szerzőinek névsorát a Szervező közzéteszi a http://eszterhaza.hu/kapcsolat/fotópályázat 

aloldalon. Pályázók tudomásul veszik, hogy a szervező nem köteles a zsűri által adott 

pontszámokról tájékoztatást adni.  

5.6. A Pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotásokkal szemben támasztott 

formai/technikai követelmények: 

- A digitális képek JPG fájl formátumban kell elküldeni a fotopalyazat@eszterhaza.hu e-

mail címre, sRGB színmódban. 

- A fotópályázatra beküldhető fotó hosszabbik oldala 5000 pixel legyen, de nem lehet 

kevesebb 3600 pixelnél. A fotók 300 dpi-ben küldhetőek 8-10-es tömörítésben.  

- Az alkotóknak rendelkezni kell a kép nagyfelbontású változatával, mert a kiállításra 

kerülő alkotásokat a pályázat résztvevői hívatják elő. 

- A kép fájlmérete nem haladhatja meg a 2 MB-ot.  

- A fotó fájlnevét ékezet nélkül kell megadni az alábbi minta alapján: 

Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe_Kategória_Kép sorszáma.jpg (pl. 

Regős_Bendegúz_Barokk_romantika_Épített_örökség_1.jpg).  

A Fotópályázaton csak olyan fotókkal lehet részt venni, amelyek más pályázatokon és/vagy 

kiállításon, illetve nyomtatásban még nem jelentek meg nyilvánosan. A Pályázó saját, 

személyes honlapjára feltett fotó és a Pályázó közösségi oldalaira, blogokra feltöltött fotója nem 

számít nyilvános megjelenésnek. Kivételt képeznek ez alól a Pályázónak honoráriumot fizető, 

úgynevezett stockfotó oldalak, blogok. A kép ilyenen való megjelentetése kizáró körülmény. 

5.7. A Pályázatként benyújtott fotók tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázót terheli. A 

Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Pályázók fotóművészeti alkotásaik beküldésével 

kijelentik és szavatolják, hogy szerzőként rendelkeznek valamennyi ahhoz kapcsolódó 

személyhely fűződő és vagyoni joggal. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek 

egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek 

személyhez fűződő jogait. 
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A Pályázatként benyújtott fotók nem tartalmazhatnak többek között  

(a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Szerzői jogi törvény szerinti szabad 

felhasználás eseteit, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;  

(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben 

feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, 

harmadik személyek vagy a Szervező jogait potenciálisan sértő tartalmakat,  

(c) reklámot,  

(d) szeméremsértő, szexuális tartalmú, pornográf, durva, erőszakos vagy bármilyen 

jogellenes tartalmat.  

Amennyiben a fotón más, vagy a Pályázón kívül más is szerepel, a Pályázó szavatol azért, hogy 

rendelkezik ezen személy(ek)nek a fotó közzétételéhez való hozzájárulásával. Amennyiben a 

benyújtott fotók mégis megsértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő 

jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó teljes jogi felelősséggel 

tartozik és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. A 

Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb 

mértékben kizárja. 

 

Amennyiben a Pályázó fotói nem felelnek meg a jelen Szabályzatnak, úgy nem kerülnek 

zsűrizésre.  

5.8. A Pályázók a Pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Részvételi 

szabályzatnak megfelelő és a zsűri által elbírált fotókat a pályázat népszerűsítése, az Esterházy-

kastélyegyüttes ismertségének elősegítése és népszerűsítése, valamint az Esterházy-

kastélyegyütteshez kapcsolódó kulturális értékek közvetítése és turisztikai attrakcióinak 

megismertetése céljából térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével a 

www.eszterhaza.hu weboldalon, a Szervező social media felületein és a Fotópályázatról 

készülő kiállításon. 

A Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általa kiválasztott fotóművészeti 

alkotásokat korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj 

megfizetése nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül (földrajzilag) felhasználhassa. Egyéb 

módon, a felhasználási jogok harmadik személynek (ügynökségeinek) átadása a szerzővel való 

előzetes egyeztetés után jogosultA Pályázók tudomásul veszik és díjkövetelés nélküli 
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hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy benyújtott fotóikból nagyítások készül(het)nek a 

Fotópályázat és a Pályázó nevének feltüntetésével és azok a Szervező székhelyén és 

tagintézményeiben, az Esterházy-kastélyegyüttes ismertségének elősegítése és népszerűsítése, 

valamint az Esterházy-kastélyegyütteshez kapcsolódó kulturális értékek közvetítése és 

turisztikai attrakcióinak megismertetése céljából bármikor kiállításra kerül(het)nek. 

A Pályázat benyújtásával a Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben 

Pályázata nyer – részére juttatandó külön ellenszolgáltatás nélkül – úgy fotókat és szöveget 

tartalmazó, ill. mozgóképi anyag készülhet róla, amely egészében vagy csupán egyes 

részleteiben megjelenhet a Szervező online felületein, valamint nyomtatásban, az egyes 

médiumokban és ezen anyag elkészítése érdekében a Pályázó egy későbbiekben egyeztetett 

időpontban a rendelkezésére áll. 

A Pályázó vállalja továbbá, hogy a Szervező promótálása céljából a pályázaton való részvétel 

nyilvános szerepléssel járhat. 

6./ Adatkezelés, adatvédelem 

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket (Pályázókat) 

közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió 

Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - „GDPR”) és a magyar 

„Infotörvény”-nek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően. 

 

A Szervező magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, 

amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.  

 

a) Az adatkezelő adatai: 

név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (a jelen 

fejezet alkalmazásában a továbbiakban: Adatkezelő)  

székhely: HU-9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2. 

 

Tel: [+3699537640] 

E-mail: fotopalyazat@eszterhaza.hu. 

Képviseli: [Egresitsné Firtl Katalin] 
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Adatkezelő az a személy, szervezet, aki az adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy 

másokkal együtt - meghatározza, aki alapvetően és döntően szabályozza az adatkezelést. Az 

Adatkezelő a tevékenységét, belső szervezeti eljárását több adatkezelési szabályzattal is 

korlátozza, s védi egyben az érintettek személyes adatait, garanciális jogait. Az Adatkezelő 

vállalja, hogy adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de 

kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre. Az Adatkezelő az 

adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

 

b) A tervezett adatkezelés célja: 

A fotók, mint szerzői művek jogszerű (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvénynek 

megfelelő) felhasználásának biztosítása, valamint a pályázati feltételeknek való megfelelés 

ellenőrzése, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös 

jogosulatlan regisztrációk kiszűrése, a nyeremények átadása, az ezzel kapcsolatos 

ügyintézés és az adó, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítése. 

 

c) A Pályázót törvény alapján a következő jogok illetik meg, valamint ezen jogok érvényesítése 

módja az alábbi: 

[1.] Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: 

 A Pályázó az a.) pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást 

 kérhet Adatkezelőtől arról, hogy: 

 • milyen személyes adatait, 

 • milyen jogalapon, 

 • milyen célból, 

 • milyen forrásból, 

 • mennyi ideig kezeli, 

 • kezeli-e még a személyes adatait, 

 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést 

  vagy  kinek továbbította a személyes adatait. 
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 Az Adatkezelő a Pályázó kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a kérelemben megadott 

 elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a Pályázó kérelmét elektronikus 

 úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség 

 szerint – elektronikus úton érkezik meg a Pályázóhoz. 

  

[2.] Helyesbítéshez való jog: 

 A Pályázó az a.) pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az 

 Adatkezelő módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail 

 címét, ha abban változás következett be). Ha a Pályázó kérelmét elektronikus úton 

 küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is  – lehetőség szerint – 

 elektronikus úton érkezik meg a Pályázóhoz. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan 

 késedelem nélkül legfeljebb 25 napon belül  teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az 

 általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

 

[3.] A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): 

 A Pályázó az a.) pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az 

 Adatkezelőtől  a személyes adatinak törlését. 

 A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes 

 adatok további tárolására kötelezi az Adatkezelőt. Ha azonban a törölni kért személyes 

 adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem 

 nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa 

 megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a Pályázó kérelmét 

 elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is 

 – lehetőség szerint –  elektronikus úton érkezik meg a Pályázóhoz.  

 

  

[4.] Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

 A Pályázó az a.) pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az 

 Adatkezelőtől  az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak 

 tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást 

 kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet. 
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 Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha a Pályázó: 

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 

 • úgy gondolja, hogy adatait az adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését 

  nem szeretné, 

 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az 

  adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

 Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül 

 teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben 

 értesíti. Ha a Pályázó kérelmét elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az 

 Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg a 

 Pályázóhoz.  

 

[5.] A hozzájárulás visszavonásának joga: 

 A Pályázó az a.) pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés 

 időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A 

 hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése 

 továbbra is jogszerű marad. 

 Az Adatkezelő a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan 

 késedelem nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre 

 küldött levélben értesíti. Ha a Pályázó kérelmét elektronikus úton küldi meg az 

 Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus 

 úton érkezik meg a Pályázóhoz.  

  

[6.] Jogorvoslati lehetőség: 

 Amennyiben a Pályázó megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi 

 követelményeknek bírósághoz fordulhat. 

 Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel 

 bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 

 kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy 

 annak közvetlen veszélye fennáll. 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 
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 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

 Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 Telefon: 06-1-391-1400 

 Telefax: 06-1-391-1410 

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

d) Az adatkezelés jogalapja: 

[1.] GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a.) pontja szerint a Pályázó a Pályázat benyújtásával 

önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez és ahhoz, hogy neve, az 

általa készített fotóval együtt nyilvánosságra kerüljön; 

[2.] GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b.) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés 

teljesítéséhez szükséges, amelyben a Pályázó az egyik fél; 

[3.] GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c.) pontja szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

 

e) A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai:  

A jelen Szabályzat 5.8. pontja alapján az Adatkezelőt időbeli korlát nélkül megillető 

felhasználási jogra tekintettel a Pályázó nevét, lakcímét, e-mail címét az Adatkezelő 

időbeli korlát nélkül őrzi meg. A díjazott Pályázók anyja nevét, sz. ig. számát, 

állampolgárságát, születési helyét és időpontját a számviteli, és adójogszabályok által 

előírt időpontig őrzi meg. A Pályázatból kizártak nevét, e-mail címét az Adatkezelő a 

kizárást követő hat hónapig őrzi meg.  

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát meghatározó szempontok:  

Az Adatkezelő ésszerűen rövid ideig kezel személyes adatot, de követi az adatkezelés 

időtartamát előíró jogszabályi rendelkezéseket, és figyelemmel van a jogi érdekeinek 

érvényesítését előíró jogszabályokra (pl. keresetindítási határidő, elévülési határidő stb.).  
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f) Személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje: 

 Személyes adatok nem kerülnek továbbításra. 

 

g) A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: 

 A Pályázó írásbeli, szóbeli nyilatkozata vagy adat közlése, illetve a Pályázó által 

bemutatásra kerülő érvényes, hatóság által kiállított igazolványa (pl. személyi 

igazolvány).  

 

h) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: 

Pályázó esetében: név, email cím, 18. életév betöltése, díjazott Pályázó esetében: név, anyja 

neve, sz. ig. szám, állampolgárság, születési hely és időpont, állandó lakcím.   

 

7./ A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotások zsűrizése 

7.1. Csak az érvényes Pályázatok kerülnek értékelésre a zsűri elé. Érvényes Pályázatnak az 

minősül, amelyet a Pályázó a jelen szabályzat előírásainak megfelelően nyújtott be. 

7.2. A Pályázatokat a Szervező által felkért, a fotózás gyakorlatában jártas hazai neves 

szakemberek bírálják el. Szervező fenntartja a jogot, hogy a zsűri személyi összetételét 

módosítsa. A Szervező a zsűritagok nevét a http://eszterhaza.hu/kapcsolat/fotópályázat 

weboldalon teszi közzé.  

7.3. A zsűri tagjai külön-külön értékelik és pontozzák a beérkezett Pályázatokat. A zsűri minden 

tagja meghatározott számú pontot adhat egy-egy fotóra. A fotók sorrendjét a zsűri tagjai által 

adott pontszámok összesített eredménye határozza meg.  

Amennyiben két vagy több Pályázat is azonos pontszámot kap a zsűritől, úgy ezek közül a zsűri 

egyszerű szavazattöbbséggel meghozott döntéssel határozza meg a végleges sorrendet. Ilyen 

esetben minden zsűri tagnak egy (1) szavazata van.  

 

A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni. 

 

Zsűrizés menete:  

- Zsűrizés: 2018. december 1. és 2019. január 11. között 

http://eszterhaza.hu/kapcsolat/fotópályázat
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- Díjazott Pályázatok szerzőinek értesítése az eredményről: 2019. január 12. – 2019. 

január 18. között e-mail útján. A Szervező ezen túl a díjazott Pályázatok szerzőinek 

nevét közzéteszi a http://eszterhaza.hu/kapcsolat/fotópályázat aloldalon. Szervező 

kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a nem díjazott Pályázatok szerzőit 

semmilyen formában nem tájékoztatja. 

- A nyertes fotók bemutatása és díjátadás: az Eszterháza Kulturális, Kutató- és 

Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. fertődi Esterházy-kastély 

rendezvényteremben (cím: 9431 Fertőd, J. Haydn út 2.) 2019. január végén 

megrendezésre kerülő díjkiosztóval egyidejűleg. A díjkiosztó konkrét időpontjáról és 

az azzal kapcsolatos további részletekről a Szervező külön tájékoztatja a kiállításra 

kerülő pályaművek szerzőit. 

 

8./ Díjazás 

A zsűri a meghirdetett témánként választja ki az első három helyezettet, akik az alábbi 

díjazásban részesülnek: 

Fődíjak: 

1. díj 1 db családi voucher az Eszterháza Központ örökséghelyszíneinek látogatására, 

családi hétvége a Sopronbánfalvi Kolostorban  

2. díj 1 db családi voucher az Eszterháza Központ örökséghelyszíneinek látogatására 

3. díj ingyenes belépő az Eszterháza Központ Adventi rendezvényeire 

A megnyert díjak készpénzre át nem válthatóak. Mindennemű díj átvétele kizárólag 2019. 

január 31. napjáig lehetséges. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

9./ A díjak átvételével kapcsolatos szabályok  

Témánként az első 3 helyezett az emlékplakettet és a helyezése alapján őt megillető díjat a 

helyszínén kapja meg. A díjat a nyertes Pályázó kizárólag személyesen jogosult átvenni, 

személyazonossága egyidejű igazolása mellett. Amennyiben a személyazonosság ellenőrzés 

során a Pályázó nem működök együtt és ezzel a személyazonosság és a betöltött 18. életév 

megállapítását meghiúsítja, úgy a Szervező az érintett Pályázót a Fotópályázatból kizárja. 

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy az esetlegesen kizárt Pályázó helyére a Szervező nem 

http://eszterhaza.hu/kapcsolat/fotópályázat
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hirdet új nyertes Pályázót. A díjakhoz esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség 

teljesítése, illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli. 

 

A díj átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és aláírása, ahol a 

következő adatokat kell megadnia a nyertesnek és azok valódiságát fényképes igazolvánnyal 

kell igazolnia: név, anyja neve, sz. ig. szám, állampolgárság, születési hely és idő, állandó 

lakcím. A megadott adatok kizárólag a díjjal kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek 

átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra. 

 

A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a díjak 

átadására az értesítéstől számított 15 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 

kötelezettségüknek a nyertes Pályázó nem tesz eleget, és így a díj időben való átadása 

meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.  

 

A Szervező a díj átvételének lehetőségét értesítéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb 

2019. január 31. napjáig tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így 

annak elmulasztása az érintett Pályázóra nézve jogvesztő. 
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10./ Vegyes rendelkezések  

A Fotópályázatból ki vannak zárva:  

(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.);  

(b) a Fotópályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok 

hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.).  

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen 

manipulációt, visszaélést, illetve a Fotópályázat szellemével, céljával bármilyen módon 

összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja 

felmerül, az érintett Pályázót a Fotópályázatból indoklás nélkül kizárja. 

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a 

weboldalán és a hivatalos Facebook oldalán történő egyidejű közzétételével! 

 

Fertőd, 2018. augusztus 14. 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és 

     Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 


