
FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYZAT 

1. Szervező: 

A „Miskolci Villamos Manó” c. fotópályázatot a Miskolci Csodamalom Bábszínház 

Nonprofit Kft és az MVK Zrt (a továbbiakban: Szervezők) hirdeti meg. 

• A pályázat rövid leírása: 

Keresd a 614-es pályaszámú villamoson* a Bábszínházban bemutatott „Miskolci 

mesék” című bábelőadásból megismert  „Villamos Manót”, és készíts vele egy szelfit. 

• A pályázat időtartama: 2022. október 21. – november 06. 

• Résztvevőkre vonatkozó információk: 

A Pályázatban való részvétel a jelen Szabályzatban foglaltak automatikus elfogadását 

jelenti. 

A Pályázatból ki vannak zárva a Szervezők közeli hozzátartozói. 

• Részvételi feltételek: 

• Résztvevő életkora 0-14 éves 

• a részvétel ingyenes; 

• pályázónként 1 darab, SAJÁT készítésű fotó küldhető be; 

• a fotókat a https://www.facebook.com/miskolci.csodamalom.babszinhaz 

címre üzenetként legkésőbb 2022. november 06-án. 24.00 óráig lehet 

megküldeni; 

• a fotókhoz szükséges feltüntetni: pályázó neve, e-mail címe, telefonos 

elérhetősége 

• a Pályázó a pályázaton való részvételével egyidőben az alábbi nyilatkozatot 

elfogadja: 

A meghirdetett fotópályázatra beküldött fotómat a Szervezők a honlapjukon, a 

Facebook oldalukon, és a beérkező pályamunkákból összeállítandó digitális 

anyag/videó elkészítéséhez időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen 

felhasználhatják nevem feltüntetésével. Továbbá a fotópályázatra vonatkozó 

adatvédelmi eljárásrendet megismertem, azt elfogadom, azzal egyetértek. 

• Fotókkal szemben támasztott követelmények: 

• szerepelnie kell a szelfin a manónak és a pályázónak 

• Fotók elbírálása: 

A Szervezők a beérkező fotókból összesen öt pályaművet díjaznak. 

https://www.facebook.com/miskolci.csodamalom.babszinhaz


A Szervezők nem kötelesek vizsgálni a képek eredetét, a Pályázó által elkövetett 

esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szervezők minden felelőssége 

kizárt. 

• Nyeremény: 

Valamennyi díjazott a Szervezők által felajánlott és elkészített ajándékcsomagban 

részesülnek 

• Nyertes értesítése, nyeremény átvétele: 

A Szervezők a Pályázat nyerteseit telefonon, vagy e-mailben értesítik legkésőbb 

november 10-ig. A nyertesek neve és fotói a Szervezők Facebook oldalán is 

közzétételre kerülnek. 

Az ajándékok kizárólag személyesen a Szervezők által megadott helyszínen vehetők 

át. A helyszínről a nyertes értesítésének időpontjában tájékoztatják. 

1. Adatkezelés: 

A Pályázóval kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervezők és annak 

alkalmazottjai minősülnek adatkezelőnek. A Pályázattal kapcsolatos adatkezelésre a 

hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat szerint kerül sor. Az 

adatkezelő a Pályázat során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen 

Szabályzatban meghatározott célokra kezeli. 

Az adatkezelés célja: a Pályázat lebonyolítása, nyeremények kézbesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: a résztvevők önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 

6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail-cím. telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok a Pályázat lezárását követő 15 napon 

belül törlésre kerülnek. 

A Pályázó a Pályázatban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a játék során 

történő adatkezelés célját megértette, valamint ismeri és elfogadja Szervező 

Adatvédelmi Tájékoztatóját. 

A Pályázó a Pályázatban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat 

rendelkezéseiről, a Szervezők a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges 

következményekért felelősséget nem vállalnak. 

 



* 

1V villamos munkanapokon: 

·         Tiszai pályaudvarról: 06:30, 07:55, 09,25, 10:47, 12:17,13:47, 16:32, 18:02, 

19:55 

·         Felső-Majláthról: 07:09, 08:42, 10:05, 11:35, 13:02, 14:32, 17:18, 19:05, 

20:30 

  

1V villamos szombaton: 

·         Tiszai pályaudvarról: 03:55, 05:25, 06:55, 08:25, 09:52, 11:16, 12:40, 

14:10, 15:40, 17:10, 18:40, 20:10, 21:40 

·         Felső-Majláthról: 04:40, 06:10, 07:40, 09:05, 10:29, 11:53, 13:25, 14:55, 

16:25, 17:55, 19:25, 20:55, 22:25 

  

1V villamos vasárnap: 

·         Tiszai pályaudvarról: 03:35, 04:55, 06:25, 07:55, 09:25, 10:55, 12:25, 

13:55, 15:25, 16:55, 18:25, 19:55, 21:25 

·         Felső-Majláthról: 04:15, 05:40, 07:10, 08:40, 10:10, 11:40, 13:10, 14:40, 

16:10, 17:40, 19:10, 20:40, 22:10 

 

 

 


