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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
a „Siklósi Gyula Városismereti Vetélkedő” elnevezésű eseményhez 

 
 
1. Preambulum 
 
1 .1 A Fehérvári Programszervező Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., 
cégjegyzékszám: Cg.07-09-025715, adószám: 25131370-2-07 képviseli: Juhász Zsófia, 
ügyvezető) városismereti vetélkedőt szervez Siklósi Gyula Városismereti Vetélkedő (a 
továbbiakban Vetélkedő) elnevezéssel. 
 
1.2 A Vetélkedőre történő jelentkezéssel a jelen Részvételi szabályzatot a Jelentkező 
elfogadja. 
 
1.3 A Részvételi szabályzat tartalmazza a versenyprogramra vonatkozó főbb információkat, 
szabályozza a Jelentkező és a Jelentkező által nevezett versenyző jogait és kötelezettségeit. 
 
 
2. Fogalommeghatározások 
 
2.1 Rendező: Fehérvári Programszervező Kft. 
 
2.2 Jelentkező: aki a Vetélkedőn történő részvétel céljából jelentkezését a jelen Részvételi 
szabályzatnak megfelelően az iskola diákjainak nevében benyújtja. Az a kijelölt 
kapcsolattartó személy, akit az iskola delegál a jelentkezés bonyolítására.  
 
2.3 Versenyzők: azok a 6 fős csapatok, melyeket a kijelölt kapcsolattartók beneveznek és 
akiknek tagjai Székesfehérvári középiskolák 9–13. évfolyamosok diákjai.  
 
2.4 Felhívás: a vetélkedő eseményének meghirdetésére vonatkozó dokumentum, melyet a 
Rendező eljuttat az iskolák és a média részére. Tartalmazza a Rendező megnevezését, a 
határidőket, a vetélkedő menetét, a jelentkezés és nevezés módját, a csapatok összetételére 
vonatkozó szabályokat és a mentorok körét. 
 
2.5 Mentorok: A Vetélkedő feladatainak összeállításában együttműködő, szakemberekből 
álló csapat.  
 
2.6 Zsűritagok: A Rendező által választott szakemberek, akik a verseny fordulóiban és a 
döntőn kiválasztják a továbbjutókat és a nyerteseket. 
 
2.7 Kísérő pedagógus: aki a vetélkedő során vállalja a diákok felügyeletét és felelősséget 
vállal értük a játék ideje alatt. 
 
 
3. A vetélkedőn való részvétel feltételei 
 
3.1 A Vetélkedő minden részletét a Felhívás és a jelen szabályzat tartalmazza. Ennek 
megismerési kötelező a Vetélkedőn való részvétel előtt. 
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3.2 A Vetélkedőre Székesfehérvár középfokú oktatási intézményeinek azon 
tanulói jelentkezhetnek az iskolai kapcsolattartókon keresztül, akik 9–13. évfolyamba járnak a 
2018/2019-es tanévben.  
Egy csapat 6 főből állhat. Lehetőség szerint kérjük, hogy a kezdőcsapat vigye végig a 
versenyt. Amennyiben valamelyik tag nem tudja folytatni a versenyt, a helyettesítését azonnal 
meg kell oldani és be kell jelenteni a Rendezőnek. A bejelentéstől számítva a cserejátékos 
versenyez végig, visszacserélni nem lehet, csak új tag léphet a helyére. 
 
 
4. A jelentkezés menete 
 
A jelentkezés alapfeltétele a Vetélkedő Felhívásának megismerése.  
A jelentkezés két ütemben történik. Először jelentkezni kell a csapatoknak, majd a megadott 
határidőre nevezni, vagyis az I. fordulóban meghatározott feltételek mellett elkészített 
filmeket a megadott határidőre el kell küldeni. 
A Vetélkedőre csak az a kijelölt kapcsolattartó személy jelentkezhet, akit az iskola delegál a 
jelentkezés bonyolítására. 
A jelentkezés után a megadott e-mail címre 1 munkanapon belül visszaigazolást küld a 
Rendező. Amennyiben Jelentkező a Rendezőtől nem kap visszaigazolást, úgy haladéktalanul 
írásban jeleznie kell Rendező siklosivetelkedo@fehervariprogram.hu email címére. Ennek 
elmaradása esetén a jelentkezés érvénytelensége miatt a Rendező nem vállal felelősséget. 
 
4.1 Jelentkezés: a Jelentkezők 2018. november 10., 23.59-ig tölthetik ki a vetélkedő 
regisztrációs felületét, mely a határidő lejártáig az alábbi linken érhető el. 
www.fehervariprogram.hu/506 
 
4.2 Nevezés: a regisztrációs felületre az első forduló feladataként elkészített videó feltöltése, 
mellyel kapcsolatos követelményeket a felhívás részletesen tartalmazza.  
 
 
5. A vetélkedő menete 
 
A vetélkedő három fordulóból áll. A különböző fordulók különböző időpontokban zajlanak. 
Ezekről a Rendező internetes felületein folyamatosan tájékoztatja a versenyzőket és az 
érdeklődőket, de az iskolákba külön eljuttatja az információkat. A fordulók között a mentorok 
segítik a felkészülést, ha Rendező úgy látja, hogy ez szükséges. A Rendező mindent elkövet, 
hogy a tanulók iskolai előre haladása ne sérüljön a vetélkedőn való részvétel miatt. A 
Rendező mindent úgy szervez meg, hogy a tanórákról ne hiányozzanak a tanulók. A fordulók 
között szervezett alkalmakon a részvétel nem kötelező, de erről Versenyzőknek kötelességük 
értesíteni a Rendezőt. 
 
I. forduló – online jelentkezés és videó készítése 
II. forduló – online előadások és feladatmegoldások 
III. forduló – nyilvános döntő 
 
A döntőbe 8 csapat jut majd be és a nyilvánosság előtt, televíziós és online közvetítéssel 
egybekötve verseng majd a Siklósi Gyula-díjért. 
A döntő időpontja: 2019. március 29. 
 
A csapatok kísérő pedagógus nélkül nem vehetnek részt az egyes fordulókban. 

mailto:siklosivetelkedo@fehervariprogram.hu
http://www.fehervariprogram.hu/506
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 6. Kapcsolattartás 
 
6.1 Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Vetélkedővel kapcsolatosan Rendező a Jelentkezőt a 
Jelentkezési adatlapon megadott email címén értesíti. 
 
6.2 Jelentkező tudomásul veszi, hogy Rendezőt a siklosivetelkedo@fehervariprogram.hu 
email címen haladéktalanul tájékoztatni köteles minden, a jelentkezését és a versenyen való 
részvételét érintő, az adataiban, elérhetőségeiben történő változásról. 
 
 
7. Személyhez fűződő-, szerzői- és szerzői joggal szomszédos jogok szabályozása 
 
7.1 A Jelentkező által nevezett csapat tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy a Rendező a 
Vetélkedő rendezvényen: 
 
7.1.1 rögzített közreműködését, illetve annak tetszőleges részletét átdolgozza, többszörözze, 
terjessze, sugározza vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse (ideértve különösen a 
www.fehervariprogram.hu honlapra vagy annak bármely közösségi oldalára történő feltöltést) 
 
7.1.2 közreműködését vagy annak tetszőleges részletét filmalkotásban, vagy egyéb 
audiovizuális műben – ideértve a reklámcélú felhasználást is – felhasználja, 
 
7.1.3 képmását, nevét, valamint a Jelentkezési adatlapon általa közölt alábbi adatokat: név, 
iskola, 
 
7.1.4 a Vetélkedő során rögzített közreműködését, vagy annak tetszőleges részletét a Rendező 
promóciós és bármilyen reklámanyagokban, műsorrészekben, plakátokon vagy egyéb 
hordozón megjelenítse, ideértve a Vetélkedő reklám- és promóciós anyagokon való 
megjelenítést is. 
 
7.2 A Rendező kizárólagosan jogosult a Jelentkező által nevezett versenyző 
közreműködésével létrejött és a jelen szerződés 8.1 pontja szerint rögzített valamennyi 
televíziós felvétel, műsorrészlet, hang- és képfelvétel egészének, elemeinek, részletének, 
címének, formai jegyeinek, illetve a Jelentkező által nevezett versenyző nevének, képmásának 
kereskedelmi célú hasznosítására. 
 
7.3 A Jelentkező által nevezett versenyző a jelen pontban szereplő személyhez fűződő, 
valamint szerzői joggal szomszédos jogai felhasználására Rendezőnek külön díjazás nélkül 
kizárólagos, térben és időben korlátlan, 3. személyre szabadon átruházható jogot biztosít. 
 
7.4 A Jelentkező által nevezett versenyző kijelenti és szavatol azért, hogy nincsen 3. 
személynek olyan joga, amely a jelen szerződés szerinti jogok Rendezőre történő átruházását, 
átengedését, vagy Rendező részéről történő felhasználását kizárná, vagy korlátozná. 
 
 
8. Adatvédelmi rendelkezések 
 
8.1 A Jelentkező által nevezett versenyző kijelenti, hogy személyes adatainak az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelő, a Rendező általi kezeléséhez hozzájárul, és az adatszolgáltatása önkéntes. 

mailto:siklosivetelkedo@fehervariprogram.hu
http://www.fehervariprogram.hu/
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8.2 A személyes adatok kezelése során a Rendező adatkezelőnek minősül. 
 
8.3 A Jelentkező által nevezett versenyző tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendező 
személyes adatait – a jelen szabályzat 8. pontjában foglaltak kivételével – bizalmasan kezeli, 
azokat indokolatlanul harmadik személy részére ki nem adja. Rendező által nevezett 
versenyző tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendező személyes adatait a Vetélkedő 
lebonyolítása és annak promóciója céljából kezeli és felhasználja, ennek körében az általa 
meghatározott harmadik személynek indokolt esetben átadja. Az adatok megismerésére 
jogosult lehetséges adatkezelők személyéről Jelentkező által nevezett versenyző jogosult 
tájékoztatást kérni. 
 
8.4 Jelentkező által nevezett versenyző hozzájárul és engedélyezi, hogy a Rendező személyes 
adatait a Vetélkedő befejezésétől számított két évig kezelje és felhasználja a Vetélkedő 
promóciója céljából, illetve a következő Vetélkedő és annak promóciós eseményeiről a 
Jelentkező által nevezett versenyzőt információs levélben tájékoztassa. Ennek érdekében 
Rendező a Jelentkező által nevezett versenyző személyes adatait harmadik személynek átadja. 
Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a Rendező a tájékoztató leveleket a Jelentkezési adatlapon 
megadott elérhetőségeire megküldje. 
 
8.4 A Jelentkező és a Jelentkező által nevezett versenyző jogosult a 8000 Székesfehérvár, III. 
Béla király tér 1.  címre postai úton vagy siklosivetelkedo@fehervariprogram.hu 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  által nevezett versenyző jogosult továbbá 
hozzájárulását írásban bármikor visszavonni. A Jelentkező és a Jelentkező által nevezett 
versenyzőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a 
tiltakozása alapján Rendező 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. 
 
8.5 A Jelentkező által nevezett versenyző tudomásul veszi, hogy a Vetélkedő ideje alatt 
személyes adatai törlésének kérése, valamint jelen Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a 
versenyből való kizárásával jár. 
 
8.6 A Jelentkező bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván információs levelet 
kapni a Rendezőtől, a lemondó nyilatkozatot a 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.  
címre történő megküldésével postai úton vagy az siklosivetelkedo@fehervariprogram.hu e-
mail címre elektronikus úton jogosult eljuttatni. A Rendező a jelen Részvételi szabályzat 
szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
nyilvántartásba vetette, a nyilvántartási száma: NAIH-84939/2015. 
 
 
9. Egyéb rendelkezések 
 
9.1 A Rendező fenntartja magának a jogot, hogy a Vetélkedő helyszíneit módosítsa. 
 
9.2 A Jelentkező kötelezettséget vállal, hogy a Versennyel kapcsolatban tudomására jutott 
üzleti titkot megőrzi, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki. 
 

mailto:siklosivetelkedo@fehervariprogram.hu
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9.3 A Jelentkező és a Jelentkező által nevezett versenyző tudomásul veszi, hogy a zsűri 
döntésével szemben jogorvoslati lehetősége nincsen. 
 
Székesfehérvár, 2018. augusztus 1. 
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