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Vodafone - Nagy Ötlet kreatív diákverseny - Játékszabályzat 

 

Kérjük, olvassátok el figyelmesen a Vodafone - Nagy Ötlet kreatív diákverseny szabályzatát, 

részvételi feltételeit, mielőtt pályáztok! 

A Vodafone - Nagy Ötlet kreatív diákverseny pályázatot a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 

Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) hirdeti a következő feltételekkel. 

A résztvevő csapatok a pályázati anyag elküldésével a Vodafone - Nagy Ötlet kreatív diákverseny 

szabályait automatikusan elfogadják, és a verseny során magukra nézve kötelezőnek tekintik.  

1. A verseny során 18 és 26 év közötti fiatalok pályázhatnak, minimum 2 - maximum 4 

fős csapatokat alkotva. Minden fő egy csapat tagja lehet. A résztvevők a pályázati anyag 

elkészítéséhez szükséges információt megkapják a versenykiírásban, mely a 

www.vodafone.hu/nagyotlet oldalon elérhető.  

Téma: Vegyétek rá egy ismerősötöket, hogy legyen VitaMAX Tuningos, és dokumentáljátok ezt a 

történelmi pillanatot videón vagy fotón! 

2. Pályázni írásban, a palyazz@vodafonenagyotlet.hu e-mail címen, 2012. október 24. 8 

órától 2012. november 5. 15 óráig lehetséges. 

 

 

3. A pályázaton történő részvétel feltételei és menete: 

 

- a résztvevők elkészítik és benyújtják a pályaműveket 2012. november 5. 15 óráig 

- a csapatok fotóval vagy videóval nevezhetnek emailben 

-  a max. 2GB méretű fotót az emailben kell csatolni, a videót pedig a youtube-ra kell 

feltöltenie, ebben a formátumban: vodafone_vitamax_tuning_csapatnév 

- egy csapat maximum három pályaművel pályázhat 

- a csapatok igénybe vehetik egy felkészítő tanár segítségét. Egy tanár több csapatnak is 

lehet a felkészítője. 

- a pályázók kérdéseket tehetnek fel a feladattal kapcsolatban. A feltett kérdéseket 

kizárólag írásban lehet benyújtani, a kerdezz@vodafonenagyotlet.hu e-mail címre, 

megjelölve a csapat nevét. A válaszadás e-mailben történik. 

- Vodafone értékelése alapján  az első fordulón továbbjutó csapatok részt vesznek a 2012. 

november 9-10-én Budapesten megrendezésre kerülő második fordulón, ahol egy 

workshop keretében a pályaműben kidolgozott ötleteiket prezentálják a zsűrinek 

- Vodafone az első fordulón továbbjutó csapatokkal a megadott e-mail címen keresztül 

veszi fel a kapcsolatot. 

- résztvevők vállalják, hogy amennyiben az ő pályázatuk nyer, azt a Vodafone segítségével 

meg is valósítják a 2012. november 26-án induló kampány keretében. 

- résztvevők vállalják, hogy a nyertes kampányt saját arcukkal reklámozzák.  

http://www.vodafone.hu/nagyotlet
mailto:palyazz@vodafonenagyotlet.hu
mailto:kerdezz@vodafonenagyotlet.hu
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Az e-mailben a csapatok az alábbiakat kell feltüntessék: 

- Csapat fantázianeve 

- Csapattagok neve, születési éve, mobilszáma, emailcíme 

- Felsőoktatási intézmény neve 

- Feladat megoldásának rövid leírása 

- Csatolmány (fotó, link, ahonnan a videó letölthető) 

A pályázati idő alatt beérkező pályaműveket Vodafone 2012. november 6-án egy belső, 

szubjektív döntési folyamatban bírálja el a kreatív ötlet és a megvalósítás ötletessége alapján, 

döntését nem indokolja, ezen döntés ellen kifogásnak nincs helye.  

Vodafone azt a pályázatot tekinti a workshop, mint második fordulón való részvételre 

jogosultnak, ami a pályázati időn belül beérkezett, amelyet a zsűri kiválasztott, és a beadott 

pályázatban megadott e-mail címen elérhető, valamint megfelel a jelen Játékszabályzatban 

foglalt feltételeknek. 

Minden induló csapat magára kötelező érvényűnek fogadja el, hogy amennyiben kiválasztásra 

kerül a csapat, és továbbjut a workshop-ra, azon részt vesz. A szállást, ellátást a Vodafone erre az 

időszakra biztosítja a résztvevőknek.  

A csapatok a pályamű megküldésével elfogadják és magukra vonatkozóan érvényesnek tekintik 

a Vodafone Nagy Ötlet kreatív diákverseny Játékszabályzatát. Valamennyi csapat vállalja, hogy a 

pályaművek kidolgozása, illetve a verseny során a Vodafone-ról tudomásukra jutott valamennyi 

adatot bizalmasan kezelik, a tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlát nélkül megőrzik.  

 

4. Nyeremény 

A 2. fordulóban (workshop-on) résztvevő valamennyi csapat tagja számára szakmai referencia 

Szabó Béla, Vodafone márkaigazgató aláírásával. 

Vodafone a nyertes csapatot a 2012. november 9-10-i workshop végén hirdeti ki. A nyeremény a 

helyszínen kerül átadásra a nyertes csapat részére, ami  

- szakmai referencia Szabó Béla, Vodafone márkaigazgató aláírásával, továbbá 

- a csapat minden tagja számára egy Samsung Galaxy S III készülék, VitaMAX Tuning 

kártyával, havonta 5000 Ft értékű feltöltéssel 6 hónapon keresztül (érvényes: 2012. 

december 1-től) 

 

A díjjal kapcsolatos adóterheket a Pályázat szervezői vállalják. 

A nyeremény át nem vétele a Pályázót kártérítésre nem jogosítja. 

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.  
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5. További fontos tudnivalók a pályázati anyaggal kapcsolatban: 

Tilos a személyiségi jogokat, szerzői jogot, szellemi tulajdont, márkavédjegyet sértő 

magatartás a reklámanyagok elkészítése során! A jogellenes felhasználás a szerzői, 

polgári, illetve büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja 

maga után. 

A diákversenybe bármilyen fotóval, videóval lehet nevezni, amennyiben a fotó, videó az alábbi 

szabályoknak megfelel: 

 Nem nevezhető olyan anyag, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, 

illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, 

Internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget 

 Nem megengedett önkényuralmi jelképek és a szerzői jog hatálya alá eső fotó, videó 

nevezése. 

 Nem nevezhető erotikus, brutális, agresszív, vagy fenyegető jellegű fotó, videó. 

 Tilos bármilyen jellegű hirdetés megjelentetése. Hirdetésnek számít minden olyan fotó, 

videó, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy vállalkozást 

reklámoz.  

 A fotókon, videókon tilos a felhasználó saját elérhetőségének közlése (név, lakcím, 

munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb], 

bankszámla szám, egyéb). 

 Tilos jogsértő fotók, videók nevezése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ 

megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, 

illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.  

Vodafone fenntartja azt a jogát, hogy azon pályázati anyagok részvételét, amelyek megsértik a 

fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, illetve a játék 

szellemiségével össze nem egyeztethetők, a diákversenyben megtagadja, illetve azokat a 

nyeremények szempontjából automatikusan érvénytelennek tekinti. 

A Szervező nem vállal felelősséget a feltöltött fényképeken, videókon szereplők személyiségi 

jogainak megsértése esetére, a résztvevők a közzétételhez való hozzájárulás(ok) meglétéért 

felelősséggel tartoznak.  

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános 

bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a 

Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.  

A résztvevők a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadják a pályázati feltételeket és 

egyben hozzájárulnak, hogy Vodafone bármelyik pályaművet, részben vagy egészben szabadon, 

tér- és időbeli korlát nélkül térítésmentesen felhasználja, pl. az interneten történő publikálás, TV 

reklámhoz való felhasználás útján. 
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A pályázók harmadik személynek a pályaműveket és az előadott anyagokat kizárólag a Vodafone 

előzetes írásbeli engedélyével használhatják fel.  

A Csapatok tudomásul veszik, hogy a pályaművekért a meghirdetett díjakon kívül semmilyen 

további ellentételezést nem kapnak.  

6. További fontos tudnivalók a nyereményekkel kapcsolatban: 

A VitaMAX csomagban található mobil rádiótelefon készülék kizárólag a Vodafone hálózatában 

és a Vodafone előfizetés birtokában használható.  

A VitaMAX SIM-kártyával a VitaMAX Tuning tarifacsomag kerül aktiválásra. A tarifa bruttó díjait az 

Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletének B. fejezet 2. pontja tartalmazza, ami 

megtalálható a www.vodafone.hu internetes oldalon. 

A VitaMAX SIM kártya tulajdonosa tudomásul veszi, hogy: a VitaMAX csomag egyrészt 

termékértékesítés, másrészt közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatásnyújtás (úgynevezett) 

előrefizető előfizetéses, más néven "kártyás" előfizetés. A távközlési jogszabályok értelmében 

közcélú rádiótelefon szolgáltatás kizárólag előfizetői szerződés birtokában nyújtható. A 

távközlési szolgáltatás igénybevételéhez és a VitaMAX SIM kártya használatához előfizetői 

szerződés kötése szükséges a hatályos jogszabályok szerint és az abban foglalt tartalommal. 

Ennek elmulasztása esetén a Vodafone távközlési szolgáltatást nem köteles nyújtani - minden 

kártérítési kötelezettség nélkül.  Az előfizetői szerződés megkötésének feltételeit a Vodafone 

Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. Amennyiben az érintett Ügyfél az ebben foglalt 

feltételeknek nem felel meg, az előfizetői szerződés megkötésére a Vodafone nem köteles. 

A VitaMAX csomag részét képező SIM kártya 6 hónapon keresztül 5000Ft-tal történő feltöltésén 

túli további feltöltésére a díj nem terjed ki, az a leendő előfizető joga és lehetősége. 

Ahhoz, hogy az előfizető az egyenleg-felhasználási időn túl újra hívásokat kezdeményezhessen, 

a kártyát fel kell tölteni, amire a Vodafone 60 napot biztosít az egyenleg-felhasználási idő 

lejártától számítva. Amennyiben ez nem történik meg, előfizetése lejár, a SIM kártya a 

továbbiakban nem használható.  

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött 

előfizetői szerződésekre is alkalmazandóak.  

 

7. Egyéb információk: 

A „Vodafone” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A 

védjegyoltalom jogosultja a Vodafone Group Plc, amellyel kötött Védjegyhasználati 

Megállapodás alapján, Magyarországon a Vodafone Magyarország zrt. ezen védjegyek 

használatára jogosult. A termék- és díjszabás – részben szöveges, részben ábrás – nevek a zrt. 

bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen 

módon és jogcímen a Vodafone  zrt., illetve bizonyos esetekben a Vodafone Group Plc előzetes 

írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi 

jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.  
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A versenyben nem vehetnek részt a Vodafone munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más 

hasonló jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), 

illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685. §. b) pont szerinti közeli hozzátartozói. 

 

A Vodafone visszavonhatja vagy megszüntetheti a versenyt részben vagy egészben bármilyen 

technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a verseny 

megszüntetésre kerül a Vodafone által, a Vodafone törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét 

előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás 

okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.  

 

A Vodafone nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a 

verseny használata során, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a 

verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg 

szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való 

felelősséget. A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a 

versenyt kiegészítse vagy módosítsa.  

 

 

8. Adatvédelmi tájékoztató 

A versenyben való részvételi szándékának kinyilvánításával, a pályázati anyag elküldésével a 

Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai 

közül nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá 

tételéhez, valamint ilyen esetben vállalja a részvételt és együttműködést, a nyereményt, illetve a 

Szervezőt népszerűsítő, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok 

elkészítése során. Ebbe beletartozik a versennyel és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, 

illetve tv felvételek készítése, valamint azok közzététele a versennyel kapcsolatos reklám 

anyagokban.  

A Vodafone a részt vevők személyes adatait kizárólag a Versenyben foglalt kötelezettségeinek 

teljesítéséhez, illetve a nyertes adatait ezen túlmenően a fent megjelölt saját marketing 

tevékenységéhez használja fel. A játék technikai lebonyolítása során a Leo Burnett Budapest 

Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 49., cégjegyzékszám: 01-09-075283), mint 

adatfeldolgozó működik közre. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye 

nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban 

meghatározott eseteket. Az adattulajdonos az adatvédelmi és elektronikus hírközlési 

jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 

Budapest, Pf.: 350. postai és az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken 

keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt 

adatokról való tájékoztatását. 

 

Adatvédelmi azonosító: NAIH-57656/2012. 

 

 

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. 

 

Jó versenyt kíván a Vodafone!  


