
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
a „Szóval győzni” kommunikációs bajnokság eseményhez 

 

1. Preambulum  

 

1.1 A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (székhely: 8000 Székesfehérvár, Fürdő 

sor 3., adószám: 15361095-2-07, képviseli: Juhász Zsófia igazgató) versenyt szervez „Szóval 

győzni” kommunikációs bajnokság (a továbbiakban Bajnokság) elnevezéssel.  

 

1.2 A Bajnokságra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi szabályzatot a Versenyző elfogadja.  

 

1.3 A Részvételi szabályzat tartalmazza a verseny programra vonatkozó főbb információkat, 

szabályozza a Versenyző jogait és kötelezettségeit.  

 

 

2. Fogalommeghatározások  

 

2.1 Rendező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK)  

 

2.2 Versenyző: az a 10–13. évfolyamos középiskolai diák, aki a Bajnokságon történő részvétel 

céljából jelentkezését a jelen Részvételi szabályzatnak megfelelően benyújtja.  

 

2.3 Felhívás: a Bajnokság eseményének meghirdetésére vonatkozó dokumentum, melyet a 

Rendező eljuttat az iskolák és a média részére. Tartalmazza a Rendező megnevezését, a 

határidőket, a Bajnokság menetét, a jelentkezés és nevezés módját, a díjakat.  

 

2.4 Mentorok: A Bajnokság feladatainak összeállításában, a továbbjutók kiválasztásában, a 

Versenyzők döntőre való felkészítésben együttműködő, szakemberekből álló csapat.  

 

2.5 Zsűritagok: A Rendező által választott szakemberek, akik a Bajnokság döntőjében 

kiválasztják a nyerteseket.  

 

 

3. A Bajnokságon való részvétel feltételei  

 

3.1 A Bajnokság minden részletét a Felhívás és a jelen szabályzat tartalmazza. Ennek 

megismerése és elfogadása kötelező a Bajnokságon való részvétel előtt.  

 

3.2 A Bajnokságra középfokú oktatási intézmények azon tanulói jelentkezhetnek, akik 10–13. 

évfolyamba járnak a 2021/2022-es tanévben.  

 

3.3 A Bajnokságon csak regisztrált Versenyzők vehetnek részt, helyettesítésükre nincs 

lehetőség.  

 

3.4 A Bajnokság korábbi döntősei nem adhatják be újra jelentkezésüket, a döntőbe nem jutott 

versenyzők ismét nevezhetnek.   



4. A jelentkezés menete  

 

A Bajnokságra jelentkezni a www.fehervariprogram.hu/szovalgyozni honlapon található online 

jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet. A Jelentkezés után a megadott e-mail címre 

2 munkanapon belül visszaigazolást küld a Rendező. Amennyiben a Versenyző a Rendezőtől 

nem kap visszaigazolást, úgy haladéktalanul írásban jeleznie kell a Rendező 

szovalgyozni@fehervariprogram.hu e-mail címére. Ennek elmaradása esetén a jelentkezés 

érvénytelensége miatt a Rendező nem vállal felelősséget.  

 

4.1 Jelentkezési határidő: 2021. november 13., kedd 23 óra 59 perc. A Bajnokság regisztrációs 

felületét a jelentkezők a határidő lejártáig az alábbi linken érhetik el: 

https://fehervariprogram.hu/szovalgyozni/  

 

5. A Bajnokság menete  

Az egyszerű kérdéseket tartalmazó regisztráció után minden Versenyzőt 2021. november 19-

én, pénteken 14 óra 30 percre vár a Rendező a Városháza Dísztermébe (Székesfehérvár, 

Városház tér 1.). Ezen a délután, egy korábban, előre ismertetett sorrend alapján a 

jelentkezőkkel külön-külön lefolytatott rövid konzultáció, kötetlen beszélgetés után a Rendező 

és az általa felkért Mentorok kiválasztják azt a 12-15 Versenyzőt, aki továbbjuthat a döntőbe. 

Rendező (Mentorok döntése alapján) fenntartja magának a jogot a megadott 12-15 fő létszámú 

döntős csapat kiválasztására. A 12-15 fő döntős Versenyzővel Rendezői részvételi szerződést 

köt. A döntősöket november–február folyamán a Mentorok készítik fel a döntőre.  

 

A döntő 2022. február 15-én, kedden 13 órakor lesz, és három részből áll:  

• Egy minimum 2, maximum 3 perces szónoki beszéd megírása és megtartása, melynek 

témája: Mit várok a jövőtől? 

(előzetes felkészülés alapján)  

• Egy négyperces interjúhelyzet Azurák Csabával, ahol a Versenyzőnek kell válaszokat 

adnia és reagálnia a feltett kérdésekre.  

(előzetesen megadott témák és felkészülés alapján)  

• Egy minimum 1, maximum 2 perces videó leforgatása, külső segítség nélkül 

(előzetesen, döntő napjáig elkészítendő feladat), amelyet a döntő során levetítünk a zsűri 

és a közönség számára: A videó témája: „Számomra Fehérvár:” 

A döntő alatt egy további, improvizációt igénylő feladat is kapcsolódik a harmadik 

feladathoz, melynek pontos paramétereit csak a döntő napján ismerik meg a versenyzők.  

 

Döntő helyszíne: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városháza, Díszterem (Székesfehérvár, 

Városház tér 1.) 

 

 

6. Kapcsolattartás  

 

6.1 A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Bajnoksággal kapcsolatosan a Rendező a Jelentkezési 

adatlapon megadott e-mail címén értesíti.  



6.2 A Versenyző tudomásul veszi, hogy Rendezőt a szovalgyozni@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 Versenyző hozzájárul ahhoz, hogy a Rendező a Bajnokság 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 

saját szervezési folyamataihoz felhasználja: név, iskola;  

 

7.1.4 a Bajnokság során rögzített közreműködését, vagy annak tetszőleges részletét a 

Rendező promóciós és bármilyen reklámanyagokban, műsorrészekben, plakátokon 

vagy egyéb hordozón megjelenítse, ideértve a Bajnokság reklám- és promóciós 

anyagokon való megjelenítést is.  

 

7.2 A Rendező kizárólagosan jogosult a 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 Versenyző 

nevének, képmásának kereskedelmi célú hasznosítására.  

 

7.3 A 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 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 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.  

 

8.2 A személyes adatok kezelése során a Rendező adatkezelőnek minősül.  

 



8.3 A 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 Bajnokság 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 

a Versenyző jogosult tájékoztatást kérni.  

 

8.4 A Versenyző hozzájárul és engedélyezi, hogy a Rendező személyes adatait a Bajnokság 

befejezésétől számított két évig kezelje és felhasználja a Bajnokság promóciója céljából, illetve 

a következő Bajnokság és annak promóciós eseményeiről a Versenyzőt információs levélben 

tájékoztassa. Ennek érdekében Rendező a Versenyző személyes adatait harmadik 3 személynek 

átadja. Versenyző hozzájárul ahhoz, hogy a Rendező a tájékoztató leveleket a Jelentkezési 

adatlapon megadott elérhetőségeire megküldje.  

 

8.5 A Versenyző jogosult a 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. címre postai úton vagy 

szovalgyozni@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. A Versenyző 

jogosult továbbá hozzájárulását írásban bármikor visszavonni. A 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.  

 

8.6 A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Bajnokság ideje alatt személyes adatai törlésének 

kérése, valamint jelen Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a versenyből való kizárásával jár. 

 

8.7 A Versenyző bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván információs levelet 

kapni a Rendezőtől, a lemondó nyilatkozatot a 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. címre történő 

megküldésével postai úton vagy az szovalgyozni@fehervariprogram.hu e-mail címre 

elektronikus úton jogosult eljuttatni. 

 

 

9. Egyéb rendelkezések  

 

9.1 A Rendező fenntartja magának a jogot, hogy a Bajnokság helyszíneit módosítsa.  

 

9.2 A Versenyző kötelezettséget vállal, hogy a Versennyel kapcsolatban tudomására jutott 

üzleti titkot megőrzi, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki.  

 

9.3 A Versenyző tudomásul veszi, hogy a zsűri döntésével szemben jogorvoslati lehetősége 

nincsen.  

 

 

Székesfehérvár, 2021. október 22. 


