
Részvételi szabályzat
a „PetőfiTube – Fiatalok művészeti találkozója” elnevezésű művészeti bemutatóhoz

 

1. Preambulum
1.1. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Fürdő sor 3., adószám: 15361095-2-07, képviseli: Juhász Zsófia igazgató) a Magyar
Népművelők Egyesületének Kultúrházak éjjel-nappal eseménysorozatához, valamint a Petőfi
Emlékévhez kapcsolódóan művészeti találkozót, bemutatót szervez.
1.2. A Bemutatóhoz történő jelentkezés feltétele a jelen Részvételi szabályzat Jelentkező általi
elfogadása.
1.3. A Részvételi szabályzat tartalmazza a jelentkezés feltételeit, az eseményre vonatkozó
főbb információkat, szabályozza a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

2. Fogalommeghatározások
2.1. Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
2.2. Jelentkező: aki a Bemutatóra történő részvétel céljából jelentkezését a jelen Részvételi
szabályzatnak megfelelően benyújtja.
2.3. Jelentkezési lap: a www.fehervariprogram.hu honlapon található, a Jelentkezés
beküldése céljából kialakított online jelentkezési adatlap. A Jelentkezési lap 4 részből áll:
Általános tájékoztató, Személyes adatok, Produkció/produktum adatai, Adatkezelési
tájékoztató.
2.4. Bemutató: Szervező lehetőséget biztosít online és offline módon is arra, hogy a
Jelentkező által a jelentkezés során megadott művészeti alkotást, produkciót
bemutathassa/kiállíthassa az esemény keretein belül, melynek részleteit jelen Részvételi
szabályzat tartalmazza.

3. Bemutatón való részvétel feltételei
3.1. A Bemutatón kizárólag az a magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt, aki
2022. szeptember 10. napjáig 10. életévét betöltötte, de 36. életévét még nem töltötte be.
3.2. A Bemutatón nem vehetnek részt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
alkalmazottai, és e személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.



4. Jelentkezés benyújtásának feltételei
4.1. A Bemutatóra jelentkezni a www.fehervariprogram.hu honlapon történő regisztrációt
követően, a honlapon található Jelentkezési lap kitöltésével, valamint a Részvételi szabályzat
elfogadásával lehet.
4.2. Amennyiben Jelentkező a jelentkezés napjáig nem tölti be a 18. életévét, akkor a
jelentkezés érvényességének feltétele, hogy ahhoz a törvényes képviselője írásban
hozzájáruljon. A hozzájáruló nyilatkozatot Szervező Jelentkező részére az általa az online
Jelentkezési lapon megadott e-mail címre a jelentkezést követően 2 munkanapig megküldi. A
hozzájáruló nyilatkozat kitölthető pdf formátumban megtalálható a www.fehervariprogram.hu
honlapon is, a felhívás alatt: www.fehervariprogram.hu/petofitube-2022
4.3. Az online jelentkezést követően a jelentkezés során megadott e-mail címre Szervező 48
órán belül visszaigazolást küld. Amennyiben Jelentkező a Szervezőtől nem kap
visszaigazolást, úgy azt mindenképp haladéktalanul írásban jelezze
Szervező petofitube@gmail.com e-mail címére! Ennek elmaradása esetén a jelentkezés
érvénytelensége miatt a Szervező nem vállal felelősséget.
4.4. Az online Jelentkezési lap beküldésének határideje: 2022. szeptember 10., szombat 23.00
óra.
4.5. A Részvételi szabályzat 4. pontjában foglalt feltételek teljesítésének elmaradása esetén a
jelentkezés érvénytelensége miatt a Szervező nem vállal felelősséget.

5. Kapcsolattartás
5.1. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Bemutatóval kapcsolatosan Szervező Jelentkezőt a
Jelentkezési lapon megadott e-mail címén értesíti.
5.2. Jelentkező tudomásul veszi, hogy Szervezőt a petofitube@gmail.com e-mail címen
haladéktalanul tájékoztatni köteles minden, a jelentkezését és a Bemutatón való részvételét
érintő, az adataiban, elérhetőségeiben történő változásról.
 
6. A bemutatóra vonatkozó főbb információk
6.1. A Bemutatót Szervező 2022. szeptember 23., pénteken rendezi meg a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központban (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.). (Amennyiben a
bemutatóra sok jelentkezés érkezik és a produkciókat nem tudjuk egy nap bemutatni, úgy az
esemény kétnapos lesz, 2022. szeptember 23–24. között.)
6.2. A Bemutatón csak az Jelentkező léphet fel, illetve csak annak a Jelentkezőnek állítjuk ki
műveit, akik a fent jelzett határidőig kitöltötték a jelentkezési lapot és amennyiben szükséges,
a szülői hozzájáruló nyilatkozatot a jelentkezéstől számított 2 munkanapon belül megküldték
a petofitube@gmail.com e-mail címre.
6.3. A Bemutató napján, amennyiben a Jelentkező produkcióját a helyszínen adja elő, köteles
Szervező által előzetesen megküldött beosztás alapján, fellépési ideje előtt minimum fél
órával megjelenni.
6.4. Jelentkező a Bemutató egésze alatt köteles a Szervező képviselőivel, alkalmazottaival,
valamint közreműködőivel együttműködni, a Bemutató során előadásra alkalmas módon,
annak megfelelően megjelenni. Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bemutatón
ittasan jelenik meg, vagy egyéb módon el nem fogadhatóan viselkedik – így különösen
másokat sérteget –, az a Bemutatóról való azonnali kizárást vonhatja maga után.
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7. Személyhez fűződő, szerzői és szerzői joggal szomszédos jogok
szabályozása
7.1. Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Jelentkező
7.1.1. rögzített előadását, illetve annak tetszőleges részletét átdolgozza, többszörözze,
terjessze, sugározza vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse (ideértve különösen a
www.fehervariprogram.hu honlapra vagy a bemutató bármely közösségi oldalára történő
feltöltését). Amennyiben Bemutatóra produktummal jelentkezett, azt audiovizuálisan rögzítse,
közösségi és egyéb felületeken megjelenítse és promóciós anyagokban feltüntesse.
7.1.2. előadását (közreműködését) vagy annak tetszőleges részletét filmalkotásban vagy egyéb
audiovizuális műben – ideértve a reklámcélú felhasználást is – felhasználja.
7.2. Szervező kizárólagosan jogosult a Jelentkező közreműködésével létrejött és a jelen
szerződés 7.1. pontja szerint rögzített valamennyi televíziós felvétel, műsorrészlet, hang- és
képfelvétel egészének, elemeinek, részletének, címének, formai jegyeinek, illetve Jelentkező
nevének, képmásának kereskedelmi célú hasznosítására.
7.3. Jelentkező a jelen pontban szereplő személyhez fűződő, szerzői, valamint szerzői joggal
szomszédos jogai felhasználására Szervezőnek külön díjazás nélkül kizárólagos, térben és
időben korlátlan, 3. személyre szabadon átruházható jogot biztosít, tekintettel arra, hogy a
Bemutatón történő részvétele saját szakmai karrierjének fejlődéséhez nagymértékben
hozzájárul.
7.4. Jelentkező kijelenti és szavatol azért, hogy nincsen 3. személynek olyan joga, amely a
jelen szerződés szerinti jogok Szervezőre történő átruházását, átengedését, vagy Szervező
részéről történő felhasználását kizárná, vagy korlátozná.
7.5. Jelentkező a Bemutató során keletkezett művekkel kapcsolatban Jelentkezőt megillető
szerzői jogokra Szervező számára időben és térben korlátlan, 3. személyre szabadon
átruházható felhasználási jogot enged. A felhasználási jog kiterjed a művek átdolgozására,
többszörözésére, – ideértve a kép- és hangfelvételen történő rögzítését, számítógépes vagy
más adathordozóra történő másolását, terjesztését is.

8. Adatvédelmi rendelkezések
8.1. Jelentkező kijelenti, hogy személyes adatainak az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelő, a Szervező általi
kezeléséhez hozzájárul, és az adatszolgáltatása önkéntes.
8.2. A felek a részvételi szerződés elfogadásával szavatolják, hogy a kapcsolattartók
személyes adatai kapcsán betartják a mindenkor hatályos magyar, valamint a közvetlenül
alkalmazandó európai uniós szabályokat, így különösen a 2011. évi CXII. törvény, valamint
az Európai Unió 2016/679. számú rendeletét (GDPR). A kapcsolattartók személyes adatait a
felek kizárólag a köztük létrejött részvételi szerződés teljesítése céljából, az ehhez szükséges
mértékben és ideig kezelik. Felek szavatolják, hogy a jelen szerződésben rögzített
kapcsolattartók személyes adatai továbbítására az érintettől származó megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek. Felek rögzítik, hogy amennyiben az adatkezeléssel érintett
személy kapcsolattartói státusza megszűnik, vagy valamely személyes adata megváltozik, úgy
erről haladéktalanul tájékoztatja a másik felet.
8.3. A személyes adatok kezelése során a Szervező adatkezelőnek minősül.
8.4. Jelentkező hozzájárul és engedélyezi, hogy a Szervező Jelentkező személyes adatait a
Bemutató befejezésétől számított két évig kezelje és felhasználja a Bemutató promóciója



céljából, illetve a következő Bemutatóról és annak promóciós eseményeiről a Jelentkezőt
információs levélben tájékoztassa. Ennek érdekében Szervező a Jelentkező személyes adatait
harmadik személynek átadja. Jelentkező egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a
tájékoztató leveleket a Jelentkezési adatlapon megadott elérhetőségeire megküldje.
8.5. Jelentkező jogosult a 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. címre postai úton vagy
petofitube@gmail.com e-mail címre írt elektronikus levélben tájékoztatást kérni a személyes
adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes
adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Jelentkező jogosult
továbbá hozzájárulását írásban bármikor visszavonni. Jelentkezőt megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott
döntéssel nem ért egyet vagy egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslattal kíván élni,
úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet panaszt, vagy jogait
bíróság előtt érvényesítheti.
8.6. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Bemutató ideje alatt személyes adatai törlésének
kérése, valamint jelen hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a Bemutatóból való kizárásával
jár.
8.7. Jelentkező bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztató levelet
kapni a Szervezőtől, a lemondó nyilatkozatot a 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. címre
történő megküldésével postai úton vagy az petofitube@gmail.com  e-mail címre elektronikus
úton jogosult eljuttatni.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Bemutató helyszínét és időpontját
módosítsa.
9.2. Jelentkező kötelezettséget vállal, hogy a Bemutatóval kapcsolatban tudomására jutott
üzleti titkot megőrzi, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki. Jelentkező tudomásul
veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Szervező Jelentkezővel szemben
kártérítésre jogosult.
 

Székesfehérvár, 2022. augusztus 4.
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