2017.
NAGY KERESÉS NAPJA, MAGYARORSZÁG
/Márkák és Minőség Napja rendezvénysorozat/

VERSENYSZABÁLYZATA
/adatvédelmi és adatkezelési előírások/
I.

A RENDEZVÉNY CÉLJA / PREAMBULUM

A rendezvénysorozat célja, hogy az abban résztvevők és/vagy a rendezvényt figyelemmel kísérők
számára - a hétköznapok feladatai között - teret adjon a játéknak, a jókedvnek, a közös szórakozásnak,
miközben elismerje az ügyességet, a kreativitást, a tenni akarást.
A rendező cégek, a gazdasági tevékenységük sikerességében meghatározó fontossággal bíró
munkatársaik, vevőik, beszállítóik számára köszönetként meghirdetett ún. partnernapjukként is
tekintenek a rendezvénysorozatra.
A rendezvény hivatalosan meghirdetett időszaka:
Az esemény zárónapja (A Nagy Keresés Napja):
Az országos szervezésű rendezvény helyszíne:

Tervezés alatt!
Tervezés alatt!
Terv: - HUNGEXPO

A jogtulajdonosok tervei szerint a 176 országra kiterjedő elsőbbségi jogot is magába foglaló, nemzetközi
jogvédelmet élvező „A Nagy Keresés Napja” rendezvény általában évente megrendezésre kerül
Magyarországon. A rendezvény első, bemutatkozó éve 2013-ban volt! A korábbi rendezvényekről egy kis
összefoglalót a versenyszabályzat 1. számú melléklete tartalmaz.

II.

A RENDEZVÉNYT KÖZÖSEN MEGHIRDETŐ PARTNEREK
/a meghirdetők köre a rendezvény napjáig még bővülhet/

A minden jelentkező (regisztráló) számára nyilvános és egyben ingyenes rendezvény valamennyi
költségét – ideértve a nyeremények költségeit is – magukra vállaló, a hazai és nemzetközi gazdasági
életben kiemelkedő elismertséggel bíró cégek egymással szorosan összefogva valamennyien a
rendezvény egyenrangú partnerei.
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III.

A DÍJAK!

A rendező cégek előzetes döntése szerint a Nagy Keresés Napján két keresési
vetélkedőre kerül sor. A délelőtti Nagy Keresésen egy kétszemélyes
luxusutazást jelképező kis földgömböt kell majd megtalálni a keresésre
regisztráltaknak, míg a nap záróprogramjaként egy lakáskulcs megtalálása
lesz a cél. A kulcs egy budapesti garzon öröklakás végleges tulajdonosának
kiválasztását segíti majd!
FŐDÍJ – I.*

A délelőtti program részeként egy kétszemélyes
luxusutazással gazdagodik majd a keresési vetélkedő
legügyesebb résztvevője!

Délelőtt egy kétszemélyes luxusutazást jelképező kis földgömböt kell majd
megkeresnie a vetélkedőre regisztrált résztvevőknek!
FŐDÍJ – II.*

A délutáni vetélkedőn - egy budapesti garzon öröklakás
végleges tulajdona lesz a Nagy Keresés Magyarország
másik fődíja!
Délután egy budapesti társasházi garzon öröklakást jelképező lakáskulcsot
kell majd megkeresnie a vetélkedőre regisztrált résztvevőknek!
A FŐDÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ DÍJAK
/a lista még bővülhet/!

MEGLEPETÉS IDÉN IS LEHETSÉGES!
A Nagy keresés kiemelt fődíja egy budapesti garzon öröklakás végleges tulajdonjoga. A
rendező cégek úgy döntöttek, hogy meglepetésként az öröklakást be is rendezték, tovább
növelve a fődíj értékét. Minden évben elképzelhető, hogy a fődíjakon kívül lesznek további
meglepetések! Amit már tudunk:
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MINDEN REGISZTRÁLÓ NYER!
A rendezvényre regisztrálók és a Nagy Keresésen résztvevők számára a
rendezők egy különleges kedvezménycsomagot állítottak össze annak
érdekében, hogy minden résztvevő nyereménnyel térhessen haza a
rendezvénysorozat zárónapján!
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VÁRHATÓ KÜLÖNDÍJAK!
Ötletpályázat külön díja /kreatív díj/!*
A díj kiválasztása még tervezés alatt van!

Publicisztikai verseny díja*
Legalább százezer forint értékű különleges könyvek vagy vásárlási utalvány.
Videópályázat különdíja*
Egy legalább százezer forint értékű fotófelszerelés vagy vásárlási utalvány.
Fotópályázat különdíja*
Egy legalább százezer forint értékű fotófelszerelés vagy vásárlási utalvány.
Idén nem én nyertem díj! – Vigaszdíj* .
Vigaszdíjakat sorsolunk ki azok között, akik regisztráltak és részt is vettek a Nagy Keresésen, de nem nyerték
meg a fődíjak egyikét sem!
A díj kiválasztása még tervezés alatt van!
MEGHÍVÁSOS VERSENY DÍJA* .
Regisztrált partnereinknek külön versenyt írunk ki, hogy barátaikat is hívják meg az
idei Nagy Keresésekre. Minden sikeres meghívásért egy-egy virtuális sorsjegyet adunk,
és így egyre nagyobb eséllyel vehetnek részt a sorsoláson. A díj kiválasztása még
tervezés alatt van!
Külön megjutalmazzuk az első tíz legsikeresebb meghívó vendégünket. Ők valamennyien két személyre
szóló belépőt kapnak a rendezvény VIP területére, ahol találkozhatnak a fellépő művészekkel, a rendezvény
sztárvendégeivel, a rendező cégek vezetőivel, ismert üzletemberekkel, média személységekkel. Kattints
weboldalon található 'MEGHÍVÓ' linkre, hogy barátaiddal és ismerőseiddel együtt szórakozhassatok.
* A rendezvényhez kapcsolódó díjak esetében - a versenyt meghirdető márkák és vagy a különdíj nyújtója valamennyi felmerülő adó befizetési költségét magukra vállalják, az adóhatóság felé elszámolnak, így a
nyerteseknek a díjak, a nyeremények átvételével összefüggésben semmilyen költséggel nem kell számolniuk.
A díjak elfogadása nem kötelező és ki sem követelhetőek. A rendezők fenntartják maguknak a jogot, hogy
bármely okból, különösen, ha megítélésük szerint valamely különdíj iránti érdeklődés csekély volt, vagy ha a
benyújtott pályázatokat a rendezők nem tartják alkalmasnak a díj odaítélésére, a díjat ne adják ki. Részletek a
Versenyszabályzat 4. pontjában olvashatóak.
** A fődíjak kapcsán a nyerteseknek szerződésben kell vállalniuk, hogy a fődíjat megtestesítő lakás esetében
a lakást legalább két évig (a jogtulajdonos képviselője ezt a kérést egy évre csökkentheti) nem adhatja el, nem
adhatja zálogba, fedezetként nem hasznosíthatja, semmilyen módon nem válthatja át másra, nem teheti
pénzzé, nem követelhet helyette készpénzt vagy más beszámítást.
A lakás bejárata környezetében elhelyezett, a rendezvényt meghirdető márkákat valamint „A Nagy Keresés
Napja, Magyarország” feliratot nem távolítja el, nem takarja le. A lakás meglétét és a fentiek szerinti
használatát a rendezők jogosultak ellenőrizni és súlyos szerződésszegés esetén annak tulajdonjogát
visszakérni.
Az utazás esetében a győztesnek vállalnia kell, hogy az utazás egyik résztvevőjeként személyesen vesz rész az
utazáson, és kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy az utazás során a rendezők megítélése szerinti módon
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megjelenítésre kerül majd, hogy Ő és kísérője a Nagy Keresés Napja, Magyarország adott évi győzteseként
vesznek részt a luxusutazáson.
Abban az esetben, ha a nyertes még nem töltötte be a 18. életévét és/vagy bármely, a rendezők megítélése
szerint is méltányolható okból korlátozva van a nyeremény közvetlen használatában, úgy kérheti, hogy a
nyeremény tulajdonjogát közvetlen hozzátartozója részére jegyezzék be, vagy az utazáson Őt közvetlen
hozzátartozója helyettesítse. A rendezők kizárólagos joga, hogy hozzájárulnak-e bármely ilyen tartalmú
felvetéshez. A végső döntésüket a rendezők nem kötelesek indokolni.
A nyerteseknek vállalniuk kell, hogy a rendező kérése esetén, a rendezvényt követő két évben, évente
maximum nyolc alkalommal, előzetesen egyeztetett időpontban Budapesten a rendezők média megjelenését
és/vagy a következő év rendezvényét segítve, ellenszolgáltatás felvetése nélkül rendelkezésre állnak, segítik a
rendezvény jó hírének és sikerességének fenntartását. A nyertesek a rendelkezésre állás és vagy a
nyereménylakás, az utazásuk bemutatása okán semmilyen követelést jogszerűen nem vethetnek fel!

MECÉNÁS TÁMOGATÓINK!
* A Támogatói fokozat alapulhat a felek közötti szerződéses megállapodáson, vagy a rendezvény
szervezőinek saját döntésén alapuló, köszönetként odaítélt „adományozáson” is. A támogatás lehet:

GYÉMÁNT
TÁMOGATÁSI
FOKOZAT

ARANY

EZÜST

A TÁMOGATÓ NEVE

BRONZ
MÁRKAJEL

GYÉMÁNT
GYÉMÁNT
GYÉMÁNT
GYÉMÁNT
GYÉMÁNT
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
EZÜST
EZÜST
EZÜST
BRONZ
BRONZ
BRONZ
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Mecénás támogatóinknak - mások mellett - folyamatos megjelenési lehetőséget
biztosítunk a Nagy Keresés Napja facebook oldalain, a keresési vetélkedő jogtulajdonosának
(Dominium Vini Kft.) facebook és WEB oldalán, a regisztrálók számára közzétett
versenyszabályzatban, valamint a Nagy Keresés Napján, annak helyszínén felállításra kerülő
ún. sajtófalon és hirdetési felületein, stb.

2017.
TERVEZÉS ALATT!

SAJTÓFAL TERV / Illusztráció/
IV.

A REGISZTRÁLÓ/RÉSZTVEVŐ/PÁLYÁZÓ JOGNYILATKOZATA

A rendezvénysorozatot meghirdető cégek valamennyi vállalása egyoldalú felajánlás, amiért a
résztvevőktől semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatást nem kérnek és nem is fogadnak el. A rendezvényen
és/vagy a kapcsolódó pályázatokon, a díjátadó gálán való részvétel önkéntes, kizárólag az érintettek saját
döntésén és felelősségvállalásán alapszik, ezért a rendező vállalkozások előzetesen elzárkóznak az irányukba
bármely jogcímen történő kárfelelősség jogszerűségének elfogadásától, mellyel a regisztráló, résztvevő,
pályázó kifejezetten egyetért.
A rendezvénysorozathoz, pályázatokhoz való kapcsolódás, a díjátadó gálán és/vagy a rendezvény
bármely helyszínén való megjelenés egyben azt is jelenti, hogy a résztvevő egyetértően elfogadta a
versenyszabályzatban részletezett, a kárfelelősség kizárását is magába foglaló, a versenyszabályzat
elválaszthatatlan részét képező jognyilatkozatot, valamint a jelen versenyszabályzat egészének
valamennyi kitételét.
A kárfelelősség kizárása vonatkozik arra az esetre is, ha a rendezők bármely okból nem tartják meg a bejelentett
rendezvényt, nem hirdetnek győztest és/vagy a hirdetményben szereplő díjak egészét vagy valamely díjat nem
adják át, vagy a nyertes-, nyertesek kiválasztásának módjával a regisztráló-, pályázó nem ért egyet. A rendezők
nyilvánvaló érdeke, a meglévő márkaneveik ismertsége és elismertsége pedig garanciája annak, hogy
mindent megtegyenek a rendezvény sikerességéért, megvalósulásáért, a nyeremények biztosításáért, a
győztesek érdemeik szerinti kiválasztásáért. Ugyanakkor a rendezők, az egyoldalú felajánlásaik kapcsán
semmilyen okból nem kívánnak értelmezési és/vagy más jogvitába bonyolódni. Ennek megfelelően a
regisztrálók egyetértően fogadják el, hogy a rendezők visszaigazolása irányukban nem hoz létre
szolgáltatási kötelezettséget eredményező jogviszonyt. Jelen kitétel figyelmen kívül hagyása esetén a rendező
partnerek fenntartják magunknak a jogot arra, hogy az érintettel szemben együttesen vagy külön-külön is
jelentős értéket képviselő ún. nem vagyoni kár (sérelemdíj) megtérítése érdekében pert indítsanak!
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Jelen versenyszabályzat elfogadásával a regisztráló, pályázó, a rendezvényt felkereső egyetértően fogadja
el, hogy a rendezvénnyel összefüggésbe hozható, a regisztráló-, pályázó és/vagy családja, kísérője,
segítője, a rendezvény látogatója, stb. által harmadik félnek okozott bármely jogsértésért a felelőssége
kizárólagos, a jogsértéssel összefüggésben keletkező valamennyi kárt a jogsérelemben érintett felé
közvetlenül és korlátozásmentesen neki kell megtérítenie. Különösen, de nem kizárólagosan vonatkozik ez a
kitétel a nyeremény(ek) megszerzése érdekében végzett keresés-, kutatás során a közterületek és/vagy
magánterületeken általa okozott károk közvetlen és kizárólagos megtérítésére, a kizárólagos jogi és anyagi
felelősség vállalására.
FONTOS! .. A rendezők megerősítik, hogy a nyereményhez való jogosultságot igazoló keresés
eredményességéhez a környezet legkisebb károkozására, rongálására, stb. sincsen szükség, sőt ennek
figyelmen kívül hagyása esetén a rendezők fenntartják a jogot arra, hogy akár az eredményes kereséssel
megszerzett nyeremény átadását is megtagadják, ha a nyertes a keresés során rongálással kárt okozott a
környezetben és/vagy viselkedésével a rendezők megítélése szerint méltatlanná vált a nyereményre.
A regisztráló-, pályázó jelen versenyszabályzat elfogadásával egyetértően jelenti ki, hogy tudatában van
annak, hogy a rendezvény egy nagy létszámú, a résztvevők személyét, összetételét tekintve
véletlenszerűen kialakuló tömegrendezvény. A regisztráló-, pályázó e tény tudatában egyetértően fogadja el,
hogy a rendezvénnyel összefüggésbe hozhatóan (ideértve a rendezvényre való utazás és/vagy a hazautazás
teljes időszakát is) nem vethet fel és nem is vet fel semmilyen egészségügyi-, baleset- és/vagy más a személyét
érintő egyéb (pl. lopáskár, rablás, személyi sérülés, stb.) kárhoz kapcsolódó felellőséget, igényt a rendezők
irányába. Egyetértően fogadja el, hogy valamennyi e körbe tartozó kockázatot a saját felelősségének és
kockázatának kizárólagossága mellett vállalta.
A regisztráló-, pályázó egyetértően fogadja el, hogy a rendezvényhez szorosan kapcsolódó internetes
(elsődlegesen) facebook kampány során a rendezők korlátozzák az internetes oldalon való szabad
bejegyzéseket, kommenteket. Ugyanakkor a facebook rendszer adottságai miatt nem zárható ki teljesen, hogy a
hírfolyamba, a rendezői körön kívül, valaki felhatalmazás nélküli bejegyzést írjon. Minden bejegyző,
kommentáló egyetértően fogadja el, hogy kizárólagosan felelős az általa közölt tartalomért.
ELŐZETES ELZÁRKÓZÁS: .. A rendezők kijelentik, hogy a hírfolyamban megjelenő és nem a rendezők
adminisztrátorai által írt tartalmak nem tekinthetőek a rendezők által képviselt véleménynek, álláspontnak.
A rendezők elítélnek minden sértő vagy bántó, másokban félelmet keltő megjegyzést, gondolatot, különösen a
diszkriminatív, rasszista, megkülönböztetésre utaló felvetéseket. A rendezők számára elfogadhatatlanok az
obszcén kifejezések, pornográf és/vagy a közerkölcsöt, jó ízlést sértő megjegyzések, tartalmak, rosszízű
otromba tréfák, viccek közreadása.
Minden bejegyző egyetértően fogadja el, hogy a rendezők jogosultak bármely tartalom eltávolítására. A
rendezők észlelése és/vagy bárki általi jelzése alapján eltávolítanak minden olyan tartalmat, amely
véleményük szerint összefüggésbe hozható a fentebb kiemelt okok bármelyikével, azaz ha annak tartalma
öncélú (ideértve a politikai célzatú bejegyzéseket is) és/vagy bármely célból megtévesztő (különösen a játékkal,
vetélkedővel összefüggésben), a tartalom politikai üzenetnek, politikai véleménynyilvánításnak, reklámnak,
spamnek minősíthető vagy vélelmezhetően ilyen céllal tették közzé. A rendezők adminisztrátorai a facebook
általános szabályaival is összhangban bármely bejegyzést akár indoklás nélkül, azaz ok megjelölési
kötelezettsége nélkül is eltávolíthatnak.
A regisztráló-, pályázó és minden résztvevő egyetértően fogadja el, hogy az országos meghirdetésű
rendezvénysorozat egésze - ideértve a zárónapi keresési játékot is - kifejezetten politikamentes szórakoztató
és kulturális esemény, amelynek politikai célú felhasználása súlyosan sérti a rendezőknek a
rendezvényhez kapcsolódó kizárólagos jogait, ezért a rendezők minden lehetséges jogszerű eszközzel fellépnek
az ilyen jellegű jogsértéssel szemben. Amennyiben a rendezők jogainak sérelmében valamely sikeresen
regisztrált személy is érintett, úgy a rendezők fenntartják maguknak a jogot, hogy az érintett személy
regisztrációját, így a részvételi jogosultságát azonnal töröljék.
Minden engedély nélküli és/vagy negatív tartalmú, a rendezők által eltávolításra kerülő bejegyzésről az
oldal adminisztrátorai jelentést küldenek a facebook, szükség esetén akár az illetékes hatóságok felé.
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V.

A REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA

A rendezvényen, vetélkedőn való részvétel előzetes érvényességi feltétele a jelen versenyszabályzatban
részletezettek szerinti érvényes regisztráció megléte.
V.1./ Regisztrálni lehet mások mellett a rendezvény központi oldalain, valamint a rendezvényt
meghirdető cégek hivatalos web oldalain (általában csak a kampányidőszakban);
-

A keresési vetélkedő hivatalos weboldalán (csak a kampányidőszakban)
http://www.nagykeresesnapja.hu
http://www.nagykereses.hu

-

A keresési vetélkedő hivatalos facebook oldalán (csak a kampányidőszakban)
https://www.facebook.com/NagyKeresesNapja/app

-

A keresési vetélkedő főszervezőjének web oldalán (elő-regisztrációs lehetőség)
http://www.dominiumvini.hu/regisztracio

-

A keresési vetélkedő hivatalos web oldalán (csak a kampányidőszakban)
http://www.dominiumvini.hu/lakasesutazas
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V.2./ Regisztrálni a rendezvénysorozat hivatalos meghirdetésétől a vetélkedő napját megelőző nap, azaz
éjfélig (vagy a regisztrációs időszak lezárásáig) lehet! A rendezők fenntartják a kizárólagos jogukat arra,
hogy előzetes bejelentéssel, a regisztrációs időszakot ún. elő-regisztrációval meghosszabbítsák és/vagy azt
korábban lezárják abban az esetben, ha a regisztrálók száma megközelíti a rendezvény helyszínének
befogadóképességét.
V.3./ Regisztrálók körét (az V.4. bekezdésben foglalt kivétellel) rendezők nem kívánják korlátozni, azon
minden magánszemély részt vehet a jelen szabályzat III. pontjában, a nyeremény átadására vonatkozó
kitételek elfogadása és betartása mellett.
V.4./ Nem vehetnek részt a keresési vetélkedőben (jogszerűen nem regisztrálhatnak) a rendező cégek
tulajdonosai és az első számú vezetői (vezető tisztségviselők), illetve az Ő közvetlen családtagjaik,
valamint a korábbi évek keresési vetélkedőinek győztesei.
A tárgyévi vetélkedőre jogszerűen regisztrált, de a délelőtti keresési vetélkedő győzteseként
kihirdetett nyertes, a délutáni Nagy Keresésen már nem indulhat! Jelen kitétel megszegése és sikeres
keresés esetén a rendezők jogosultak a tárgyévi díj átadását megtagadni, vagy visszakövetelni.

Fontos tudni,

hogy a sikeres regisztráció végén a regisztráló személyét és adatait tartalmazó, a
regisztráció sikerességét visszaigazoló személyesített QR kódot le kell tölteni és kinyomtatva „A Nagy Keresés
Napján” a keresésben résztvevőknek maguknál kell tartaniuk. Nem szükséges a QR kód kinyomtatása, ha a
QR kód a résztvevő okos telefonján megfelelő minőségben megjeleníthető (minőség biztosítása a résztvevő
kizárólagos felelőssége)!

Fontos tudni továbbá,

hogy „A Nagy Keresés Napján” a regisztráció során megadott mobil
telefonszámmal működő mobil telefonnak is a keresésben résztvevő személynél kell lennie kommunikációképes
állapotban!
A regisztrációban megadott mobil telefon valamint a jogosultságot igazoló QR kód nélkül sem a keresésében
részt venni nem lehet, valamint a megadott mobil telefon és a személyesített QR kód hiánya a nyereményhez
való hozzáférést is kizárhatja az adott keresés során alkalmazott megoldási folyamatban elvárt technikai
megoldással összefüggésben!
V.4./ A regisztráció első lépésében meg kell adni a keresésében résztvevő (regisztráló) valódi nevét, e-mail
címét és a saját maga által használt mobil telefonszámát, valamint a tényleges lakcímének irányítószámát.
A telefonszám megadása az V.3. pontban leírtak miatt kötelező! A valós név, a létező e-mail cím
valamint a saját mobil telefonszám léte és megadása a részvétel kötelező feltétele! Az irányítószám
segíti a rendezvény szervezőit abban, hogy szükség esetén lépéseket tegyenek a közlekedés
megszervezésében.
A regisztráció elküldése „regisztrálok” vagy a „jelentkezem a keresésre” utasítás elküldése előtt, a
jelentkezőnek egyetértően el kell fogadnia a jelen versenyszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
Az egyes regisztrációs felületek, a regisztráció lehetőségének megnyitását feltételhez (általában a
meghirdető partnerek facebook vagy web oldalának kedveléséhez „like
„) köthetik.
A sikeres regisztrációt a rendszer rögzíti és a regisztráló által megadott e-mail címre ellenőrző üzenetet
küld. Az ellenőrző üzenetben található linkre kattintva hitelesíti a regisztráló, hogy valóban Ő jelentkezett a
keresési vetélkedőre és/vagy valamely pályázatra és Ő fogadta el a versenyszabályzat valamennyi
feltételét. Az ellenőrző hitelesítésre a rendszer 5 naptári napot biztosít a regisztrálónak. Öt nap elteltével, a
hitelesítés nélküli regisztrációt a rendszer automatikusan törölheti. Ezt követően újra kell regisztrálni.
A hitelesítő linkre kattintva automatikusan
megnyílik a regisztráló személyesített web
oldala, ahonnan letölthető és kinyomtatható a
regisztráló
visszaigazolása,
rajta
a
személyesített QR kóddal.
Ez csak minta! Mindenkinek személyesített kódot generál a program!
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VI.

ADATVÉDELEM / ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK /
SZABÁLYOZÁS

A regisztrációs és/vagy a pályázatok folyamataiban résztvevők egyetértően elfogadják, hogy az általuk
megadott valós nevüket és e-mail címüket, telefonszámukat a rendezvényt meghirdető márkák magyarországi
képviselői (értékesítési hálózatuk, kapcsolt vállalkozásaik, kereskedelmi egységeik) a rendezvényhez
kapcsolódó információk közlésén túl, az adatvédelmi előírásokat betartva, saját termékeiknek és
szolgáltatásaiknak a regisztráló-, pályázó részére történő bemutatása és/vagy figyelemfelhívás céljára
felhasználhatják, ehhez a regisztráló kifejezetten hozzájárul.
Az adatvédelmi előírásokkal mindenben összhangban, a regisztráló-, pályázó a későbbiekben bármikor kérheti,
hogy az egyes márkák töröljék a kereskedelmi célú nyilvántartásukból a személyes adatait. A törlés kérése nem
teszi érvénytelenné a korábbi regisztrációjukat, pályázatukat.
A hatályos jogszabályokkal összhangban a törlést, az érintett cég megkeresését követően, a megkeresés
(általában hírlevél) végén általában egyszerű „leiratkozás klikkeléssel” teheti meg. Valamely rendező
hírleveléről való leiratkozás nem jelenti az összes jogosult cég nyilvántartásából való leiratkozást.
A rendezők kijelentik, hogy a regisztrálók adatait elsődlegesen a játékhoz, a vetélkedőhöz, a rendezvényhez
kapcsolódó információknak az érintettek részére történő eljuttatása valamint tevékenységük bemutatása céljára
használják.
A rendezők kijelentik, hogy a fentebb közölt közvetlen bemutatkozási, ajánlási megkereséseiken túl, harmadik
félnek sem térítésmentesen, sem kereskedelmi-, üzleti célból a regisztrálók-, pályázók személyes adatait sem
egyesével, sem összevontan, csoportosítva nem adják át, az adatokat kellő gondossággal tárolják, kezelik.
A regisztráló-, pályázó jelen versenyszabályzat elfogadásával egyetértően jelenti ki, hogy tudatában van annak,
hogy a rendezvény egy nagy létszámú nyilvános, a résztvevők személyét, összetételét tekintve véletlenszerűen
kialakuló tömegrendezvény, amelyről számos kamerával folyamatos kép és videó felvétel készül.
A regisztráló-, pályázó e tény tudatában egyetértően fogadja el, hogy a rendezvénnyel összefüggésbe
hozhatóan készült, a rendezők által készített, megrendelt kép és videó felvételek a rendezők
hozzájárulása mellett nyilvánosak, azokat a rendezők szabadon, a felvételeken szereplő résztvevők
további hozzájárulásának mellőzésével, korlátozás és bármely jogcímen felvethető térítési kötelezettség
nélkül felhasználhatják. A regisztráló/pályázó ehhez, jelen szabályzat elfogadásával előzetesen, egyetértő
hozzájárulását adja.

VII. A JÓ HÍRNÉV KÖTELEZŐ VÉDELME
A regisztrációs valamint a pályázati folyamatban résztvevők egyetértően elfogadják, hogy jelentkezésük a
rendezvényen való részvételre önkéntes és a rendezvény valamint a márkák pozitív megítélésén alapul. Ezért
egyetértően vállalják, hogy mind a rendezvénnyel, mind a meghirdetésben résztvevő márkákkal összefüggésben
kizárólag az érintettek jó hírnevének megőrzése és/vagy erősítése érdekében tesznek nyilatkozatot még abban
az esetben is, ha nem sikerül a fődíjat megszerezniük és/vagy bármely negatív esemény (pl. baleset, lopáskár,
stb.) kapcsán a jelentkezésüket megbánnák.
A jó hírnév kötelező védelme a különböző nyeremények, különdíjak győzteseinek is kötelezettsége, ideértve a
nyereménnyel összefüggő bármely felvetést. Különösen e körbe tartozik például a nyereménylakás reményeink
szerint boldog tulajdonosának a lakásával kapcsolatban kialakuló véleményére.
A lakáshoz, utazáshoz, berendezési tárgyakhoz esetlegesen kötődő és felmerülő garanciális-, szavatossági
kifogások valamennyi jogát, a nyertes számára térítésmentesen átadó, a nyereményt megfinanszírozó rendező
önmagának fenntartja, azt a nyereménnyel nem engedi át a nyerteseknek, amit a nyeremények átvételével a
nyertes egyetértően elfogad. A rendező kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a nyertesek által jelzett
kifogásokkal összefüggésben érvényesíteni kívánja-e a garanciális, szavatossági jogokat. A rendező döntését
nem köteles indokolni!
Az utazási vetélkedő győztesének és a vele utazónak is vállalnia kell a jó hírnév kötelező védelmét még abban
az esetben is, ha az utazása során, vagy azzal összefüggésben negatív véleménye, tapasztalata alakulna ki.
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VIII. A JÁTÉK / VETÉLKEDŐ ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA
A JÁTÉK
A keresési játék (vetélkedő) lényege, hogy egy országos keresési verseny kerül
megrendezésre (előzetes tervek szerint) Budapesten, a HUNGEXPO Vásárközpont (H1101 Budapest, Albertirsai út 10.) egész szabadtéri területén. A keresési vetélkedőre
regisztrálni, a rendezvény napján hajnali 0:00 óráig van lehetőség.
A vásárváros szabadtéri – a vetélkedő számára megnyitott területen - a rendezők elhelyeznek egy vagy több
olyan információt (lehet tárgy, kép, felirat, rejtvény, stb.) amelyek segítségével a részvevő eljuthat az utazást
jelképező kis földgömbhöz vagy a lakást jelképező egyedi azonosítóval ellátott lakáskulcshoz. A keresésekben
résztvevő, előzetesen regisztrált és a sikeres regisztrációját követően a részvételre feljogosított résztvevőknek
délelőtt valamint délután, a nap meghirdetett programja szerint kell majd keresniük.
Gyülekezés a helyszínen a hirdetmény szerint!
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A sikeres és visszaigazolt, személyre szóló regisztráció megléte kötelező előfeltétele a
részvételnek és a nyereményhez való jogosultság megszerzésének. A regisztráció sikeres
visszaigazolását tartalmazó az internetes felületről A/4 oldalméretben letölthető igazoló
dokumentum egyedi, a regisztráló adatait is magába foglaló ún. QR kódot tartalmaz, amit
a keresésében résztvevőnek – az eredeti méretben kinyomtatva - kötelezően magánál kell
tartani, a regisztrációs folyamat során a regisztráló által megadott mobiltelefonnal együtt.
A regisztráció során megadott saját mobiltelefon valamint a QR kódot tartalmazó A/4 méretben kinyomtatott
igazolás nélkül sem a keresés, sem a nyereményhez való jogosultság igazolása nem lehetséges!
A rendezők - segítve a keresési vetélkedő sikerességét és látványosságát - kérik a
résztvevőktől, hogy a hölgyek lehetőleg piros felsőt és piros baseball sapkát vagy napellenző
fejpántot, kendőt viseljenek, míg a férfiak kék inget, pólót valamint kék baseball sapkát. Az
ettől eltérő öltözék nem zárja ki a vetélkedőn való részvételt, azaz a kért öltözék nem
érvényességi feltétel, de az egységes színek biztosan sokkal látványosabbá tehetik a
közös játékunkat!
A rendezők azonban felhívják a figyelmet arra is, hogy az öltözék sem kelthet másokban félelmet, nem
jelképezhet politikai nyilatkozatot, hitvallást, nem lehet szennyezett, stb.
A rendezvény magánrendezvény és magánterületen kerül megrendezésre, így a rendezők – akár a fentiek
szerinti elvárásuk megsértése okán, akár bármely más, a rendezők által a résztvevőktől elvárt viselkedési
normák figyelmen kívül hagyóitól megtagadhatják a rendezvény helyszínére történő való belépést és/vagy az
érintetteket felszólíthatják a magárterület azonnali elhagyására.
A KULCS / FÖLDGÖMB ELHELYEZÉSE:
A rendezők biztosítják, hogy a HUNGEXPO területén (szabadtér) elhelyezett
kulcs/földgömb vagy a kulcs/földgömb fellelését segítő információ (lehet
tárgy, kép, felirat, rejtvény, stb.) a keresés napját megelőző napon, beleértve a
keresés napjára megadott kezdeti időpontokat megelőző időszakot is, nem lesz
megtalálható és/vagy értelmezhető, mint a vetélkedő megoldásához vezető út.
A rendezők egyedi informatikai megoldásokkal biztosítják, hogy a fődíjakat
jelképező kulcs/földgömb a regisztrációban részt nem vevő személy számára
nem lesz megtalálható, elérhető.
A rendezők biztosítják, hogy a kulcs/földgömb megtalálásához a jogosultak számára nincsen szükség
semmilyen rögzített tárgy elmozdítására, a növények károsítására, beleértve azok csonkítását, a
virágágyasokba-, díszkertekbe-, ültetvényekbe való jogellenes belépésre, a virágok-, növények letaposására,
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semmi olyanra, amelyek a közterület rendeltetésszerű használata során általában is tiltottak, jogellenes
használatot jelentenének.
A rendezők biztosítják, hogy a kulcs/földgömb megtalálásához a jogosultak számára nincsen szükség
semmilyen tárgyra, fára, oszlopra, stb. való felmászásra, semmilyen tereptárgy, épület, stb. szétszerelésére (ide
nem értve azok figyelmes átvizsgálását), általában semmi olyan magatartásra, amely általában is tiltottak,
jogellenes használatot jelentenének.
A rendezők biztosítják, hogy a kulcs/földgömb megtalálásához a jogosultak számára nincsen szükség
semmilyen szerszám és/vagy más eszköz (kivéve a regisztrált mobiltelefon és az igazoláson szereplő QR kód)
használatára.
A regisztrációja során megadott mobil telefonszámát használó, működőképes - hang és SMS üzenetet
fogadni és küldeni is képes - telefonját hozza magával a keresésre! Ezzel a telefonnal kell majd hitelesítenie,
hogy Ön fejtette meg a kulcs/földgömb elhelyezését és Ön olyan személy, aki erre jogosult is volt, mert a kiírás
szerint előzetesen regisztrált a Nagy Keresésre és elfogadta annak versenyszabályzatát! A készülékkel szemben
nem követelmény, hogy ún. okos telefon legyen és/vagy rendelkezzen működő internet kapcsolattal. Erre nem
lesz szüksége!
A sikeres kereséshez és/vagy a győzelem utáni azonosításkor szükséges lehet, hogy Önnél legyen a
kinyomtatott személyes igazolása, a benne található QR kóddal együtt. Egyes szolgáltatások igénybevételének
is feltétele lehet a QR kóddal rendelkező igazolása. Az adott évben kitalált vetélkedő megoldása is épülhet a
résztvevők QR kód használatára, de a rendezők ettől el is tekinthetnek egyes megoldások kitalálásakor. Nem
szükséges a QR kód kinyomtatása, ha a QR kód a résztvevő okos telefonján megfelelő minőségben
megjeleníthető (minőség biztosítása a résztvevő kizárólagos felelőssége)!
LÁJKOLJ / REGISZTRÁLJ GYORSAN ÉS SZEREZZ ELŐNYT!
A rendező márkák a nyerési esély korlátozott növelésével segíti azokat, akik korábban kapcsolódnak
/regisztrálnak/ „A Nagy Keresésre” és az előkészítés folyamatában aktívan figyelik a játék alakulását.
A regisztrációs időszak alatt - a keresési vetélkedőt meghirdető márkák - alábbi internetes oldalainak
felkeresésével a nyerési esélyeiket megnövelő segítő információkat kaphatnak.
CÉGNÉV

WEB CÍM

Nagy Keresés Napja facebook
Dominium Vini Kft.
Hungexpo Vásár és Reklám Zrt
P and P Gazdasági Tanácsadó Kft.

www.facebook.com/NagyKeresesNapja
www.facebook.com/DominiumViniKlub
www.hungexpo.hu
www.pandp.palotas.net

A regisztrációs időszak alatt az egyes oldalakon folyamatosan bővülő információkkal segítik a rendezők
mindazokat, akik szeretnének felkészülni „A Nagy Keresés Napjára” és ezzel növelni nyerési esélyeiket.
Az egyes oldalakon található információk elérését az oldalakat üzemeltető márkák feltételekhez köthetik. Ilyen
feltétel lehet például az oldal „kedvelése – like”, de lehet más, például egy kérdésre adott válasz is, ahol a
válasz általában megtalálható a web oldal valamelyik információs felületén, és jellemzi az adott márkát.
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A segítő információk között (kampányidőszakban) általában a fenti oldalakon érhetőek el a keresési
ötletpályázatra (versenyszabályzat - IX.1. fejezet) beérkezett javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként lehet egy
nyilvános területen elhelyezni úgy egy kulcsot/földgömböt és/vagy segítő információt, hogy annak megtalálása
időbe teljen akkor is, ha több tízezren keresik az elrejtett tárgyat.
Nagy a valószínűsége annak, hogy valamelyik ötletet annak eredeti és/vagy módosított változatát a
rendezők fel fogják használni!
A KERESÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FONTOS JOGI FIGYELMEZTETÉS!
A rendezők felhívják a figyelmet arra, hogy a kulcs/földgömb/információ elhelyezésére vonatkozó kitételek
figyelmen kívül hagyása a keresés során, a kereső személyéhez köthető jogszabályba ütköző magatartás,
károkozás a játékból való azonnali kizárással jár, ami egyben a nyereményhez való jogosultság azonnali
elvesztését is jelenti!
Kérjük megértését és fokozott figyelmét arra, hogy az Ön és a környezete biztonsága érdekében mi
nagyon szigorúan fogjuk venni a Versenyszabályzatban leírt, Ön által elfogadott azon kitételeket, melyek
a keresés módjára vonatkoznak! Ezek szerint a kereséshez semmire nem kell és nem szabad felmásznia,
semmit nem kell és nem szabad szétszednie, nem kell és nem szabad a tereptárgyakat elmozdítania, nem kell
és nem szabad a növényágyásokat, növényeket feltúrnia, letaposnia, stb. Általánosságban igaz, hogy nem
kell és nem szabad semmi olyat tennie, amit egyébként a közterületeken, mások birtokain a hétköznapok
során sem tehet meg!
Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása - külön figyelmeztetés nélkül is - a kárfelelősségén túl, a
vetélkedőből való azonnali és végleges kizáráshoz vezethet!
A rendezők felhívják a figyelmet arra is, hogy a jogellenes magatartás, károkozás esetén az érintettnek
számolnia kell a hatósági eljárás valamennyi következményével. A rendezők a hatóság számára minden
technikai segítséget megadnak a jogsértések, az esetlegesen keletkező károkhoz kapcsolódó felelősség
megállapításához. A rendezők számos mobil kamerával folyamatos filmfelvételt készítenek a keresés
helyszínén, valamint a rendezők által felkért biztonsági szakemberek, biztonsági szolgálat, a helyszínen lévő
hoszteszek minden általuk észlelt jogsértő tevékenységről jegyzőkönyvet készítenek és adnak át a szervezők és
a hatóságok számára.
A rendezők előzetesen elzárkóznak a jogsértő tevékenységet végző személlyel kapcsolatos felelősség
megosztástól, a jogsérelmet elkövető a jelen szabályzat IV. pontjában tett jognyilatkozatával is összhangban
minden cselekedetéért közvetlenül és kizárólagosan felel. A jogsértő magatartást, így a keresés során a
közterület/magánterület rendeltetésszerű használatát figyelmen kívül hagyó, károkozó fellépést a rendezők
kifejezetten elítélik.
TEENDŐ A KERESÉS TÁRGYÁNAK, MEGFEJTÉSÉNEK
MEGTALÁLÁSA ESETÉN:
A rendezők biztosítják, hogy a kulcs/földgömb/végső információ jogszerű megtalálásáról a
rendezők azonnal értesülnek, beleértve a jogosult (győztes) azonosítását is, amit terveink
szerint azonnal meg is jelenítenek a játék facebook oldalán, valamint web oldalaikon és a
média felületeken.
Ugyanakkor néhány percre szükség van ahhoz, hogy a rendezők a helyszínre érkezzenek vagy telefonon
jelentkezzenek a szerencsés és sikeres résztvevőnél, hiszen a helyszínen tartózkodó biztonsági szolgálat,
hoszteszek, rendezők sem tudják, hogy hol, miként lett elhelyezve a kulcs/földgömb/információ.
A győztes személynek általában a helyszínen kell maradnia (vagy a saját telefonján megjelenő módon kell
eljárnia) mindaddig, amíg a rendezők hivatalos képviselői oda nem érnek a találkozási pontra, és a győztes
jogosultságának, személyi adatainak összevetését, ellenőrzését követően a győztes keresőt a rendezvény ünnepi
helyszínére nem kísérik. Terveink szerint a sikeres keresést követő rövid idő elteltével megtörténik a hivatalos
eredményhirdetés, a díjak átadása. Az ünnepi helyszín (díjátadó gála helyszíne) terveink szerint a
HUNGEXPO tizenkétezer fős befogadóképességű ’G’ pavilonja lesz!
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GARANTÁLTAN LESZ GYŐZTES:
A vetélkedő során biztosítani fogjuk, hogy a keresési vetélkedőknek mindenképpen legyenek győztesei. Ennek
érdekében, ha „A Nagy Keresés Napján” a program szerint elkezdődő kereséseknek még a kezdést követő
harminc perc elteltével sem lesz meg a győztese, úgy harminc perc múlva ún. „szűkítő” információt teszünk
közzé a Hungexpo hangosbemondó rendszerén, valamint terveink szerint a keresési játék hivatalos facebook
oldalán, a média partnereknél. Az első segítő információt követően, minden további negyedóra elteltével újabb
segítő információt teszünk közzé. A „szűkítő” információ lehet a lehetséges terület körzethatárainak
szűkítése, de lehet az elhelyezésre vonatkozó segítő információ közzététele is, amely a lehetséges
elhelyezési módozatok körét szűkíti.
A segítő információk alkalmazásával a rendezők garantálni tudják, hogy „A Nagy Keresés Napján”
mindkét keresésnek lesz győztese!
DÍJÁTADÓ GÁLA / KIÁLLÍTÁS / CSODAORSZÁG / ZENEI FESZTIVÁL / EGYÉB PROGRAMOK:
A hivatalos eredményhirdetésre a díjátadó gála ünnepi helyszínén (a HUNGEXPO ’G’ pavilonjának
színpadán) kerül sor.
A díjátadó gála ünnepi helyszínére várjuk az összes regisztrált keresőt, a sikeres keresést követően, ahol
a keresésben résztvevők között értékes nyereményeket sorsolunk ki. Egyes nyeremények értéke akár a
százezer forintot is meghaladhatja.
A Nagy Keresés Napján, várhatóan a Hungexpo ’G’ pavilonjában kerül kialakításra a
rendezvény ún. Szurkolói Szigete, amelynek színpada egyben a díjátadó gálaműsor
helyszínének is helyt ad. A Szurkolói Szigetet a rendezők általában délelőtt kilenc
órakor nyitják meg a látogatók, vendégek, szurkolók számára. A pavilon várhatóan
délután öt óráig lesz látogatható. Műsor (koncertek, bemutatók, díjátadás, stb.) a
színpadon 10 - 17 óráig szórakoztatja a résztvevőket.
Az ’G’ pavilon, a maga tizenkétezer fős befogadóképességével együtt ideális helynek számít a gála
lebonyolítására. A helyszín adottságai ellenére sem tudják minden érdeklődő számára garantálni a rendezők a
megfelelő, közeli rálátást a nyilvános koncert színpadára, a kivetítőkre, a díjátadó ünnepségre. A hangosítás
azonban az egész teret, még a pavilonon kívüli területeket is besugározza még akkor is, ha több tízezer ember
keresi fel a rendezvényt.
A ’G’ pavilon színpada ad helyet az ünnepélyes díjátadásnak is, várhatóan a kereséseket követő 10-15 percen
belül. A pavilonba való belépés díjmentes (ide nem értve a média és a rendezők számára elkerített V.I.P.
területet).
Az ’G’ pavilonban várhatóan óriás kivetítőn lehet majd követni „A Nagy
Keresést”, telefonos segítséget adni a keresésben résztvevő barátoknak,
családtagoknak.
A keresések alatt és a két keresési vetélkedő közben koncertek, gyermekprogramok, ügyességi bemutatók,
vendéglátóhelyek biztosítják, hogy mindenki jól érezze magát, majd ünnepelhesse a nyertest!
Terveink szerint, a díjátadó gálának és a kiállításnak helyt adó „Hungexpo G”
pavilonnal egy szerves egységet képező ’F’ pavilon 3400 négyzetméteres
területének egésze a gyermekek és szüleik számára berendezett „Csodaország”
biztosítja majd a gyermekes családok szórakozását, a két keresés közötti idő
tartalmas eltöltését.
„A Nagy Keresés Napján” a Hungexpo számos vendéglátóhelye nyitva tart.
Terveink szerint az ’F’ pavilonban a rendező cégek (a Dominium Vini Borklub – Üzleti Klub tagjai) közös és
igen impozáns kiállítás keretében mutatkoznak be a látogatók a keresésen résztvevők számára.
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Szándékunk szerint a keresési vetélkedők, a rendezvénysorozat zárónapja egyben egy igazi családi
ünnep, tartalmas szabadidő program, fesztiválnap is!

IX.

Ötletpályázat kiírása / kreatív díj

Ötletpályázat díja / kreatív díj

A díj kiválasztása még tervezés alatt van!

Beadási határidő

A Nagy Keresés Napja rendezvénysorozathoz szorosan kapcsolódó ún.
ötletpályázaton a meghirdetéstől, a Nagy Keresés Napját megelőző
ötödik nap éjfélig lehet részt venni.

A pályázat tartalmi elvárása

A pályázó saját szavaival írja le, hogy Ő hogyan rejtené el a keresés
céltárgyát megtestesítő kulcs/földgömb jelképet a Hungexpo szabadtéri
területén úgy, hogy azt a keresésben résztvevő – várhatóan több tízezer
személy – közül valaki képes legyen a környezetben és/vagy másokban a
legkisebb károkozás, rongálás nélkül megtalálni, de az eredményes
keresés azért hosszabb időt igényeljen.
Pályázatot benyújtani a
www.dominiumvini.hu web oldalon lehet!

Az ötletnek meg kell felelnie a
versenyszabályzat
VIII.
pontjában
(A
kereséshez
kapcsolódó jogi figyelemfelhívás)
részletesen körülírtaknak.

IX.1./ Az ötletpályázaton bárki részt vehet, függetlenül attól, hogy
egyébként regisztrált-e a rendezvényen való részvételre vagy sem.
IX.2./ Az ötletpályázaton résztvevőtől is elvárt, hogy a rendezvényt
legalább olyan módon megismertesse az ismerőseivel, hogy a
rendezvényt meghirdető facebook oldalt megossza saját facebook
ismerőseivel.
IX.3./ Ötletet beküldeni a rendezői web oldalon a saját név, e-mail cím és
telefonszám (a telefonszám megadása nem kötelező, kizárólag a
kapcsolatfelvételt segíti) megadásával, valamint az ötlet tömör –
maximum 1500 karakterben – történő leírásával lehet.
IX.4./ A rendezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy bármely
pályázatot indoklási kötelezettség nélkül, annak tartalma alapján,
figyelmen kívül hagyjanak, elutasítsanak. A befogadott pályázatról a
rendszer, a pályázat elküldésekor megadott E-mail címre visszaigazolást
küld. Az elutasítást a rendezők nem indokolják. Az elutasítás oka lehet
különösen, de nem kizárólagosan minden olyan pályázat, amely tartalmát
tekintve komolytalan, kizárólagos célja a nyerési jogosultság
megszerzése. Elutasítjuk a sértő, megkülönböztető, rasszista, kirekesztő,
félelmet keltő, obszcén, pornográf és/vagy a közerkölcsöt, jó ízlést sértő,
stb. pályázatokat is. Elutasíthatjuk a szervezők azon pályázatait is,
amelyekkel azonos vagy lényegét tekintve azonos tartalmú ötlet már
visszatérően megjelent számos, a rendezők által már publikált korábbi
ötlettel.
IX.5./ A pályázat érvényességi feltétele, az ötletpályázat leírásában
szereplő valamennyi kiírási feltételnek, valamint a versenyszabályzat IV.
pontjában körülírt jognyilatkozat feltételeinek korlátozás nélküli, a
pályázó általi egyetértő elfogadása. Az ötlet megküldésével a pályázó a
versenyszabályzat egészének egyetértő elfogadását is igazolja.
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Pályázat benyújtásának internetes felülete
 Maximum 1500 karakterben kell az ötletet összefoglalni!
 A telefonszám megadása nem kötelező, kizárólag a kapcsolattartást
segíti.
A nyeremény
odaítélése

(kreatív

díj) Az ötletpályázatra kiírt nyeremény mindenképpen kiosztásra kerül a
pályázók közül egy személy részére! A rendezők, a győztes személyt az
alábbiak szerint választják ki.
 Abban az esetben, ha a rendezők a pályázó ötletének lényegét
felhasználják a keresés céltárgyának tényleges elhelyezésekor, és
a pályázó ötletét vagy azzal lényegét tekintve egyező ötletet
kizárólag a pályázó adta be, úgy a nyereményt az ötletadó pályázó
számára kerül átadásra.
 Abban az esetben, ha a rendezők a pályázó ötletének lényegét
felhasználják a keresés céltárgyának tényleges elhelyezésekor, de
az ötlettel vagy azzal lényegét tekintve az ötlettel egyező ötletet
több pályázó adott be, úgy a győztes az ötletadó pályázók közül a
díjátadó gála színpadán sorsolással lesz kiválasztva.
 Abban az esetben, ha a keresés céltárgyának tényleges
elhelyezésekor az elhelyezés módjával megegyező vagy azzal
lényegét tekintve egyező ötlet egyik pályázó ötletében sem
szerepel, úgy a győztes az összes pályázó közül a díjátadó gála
színpadán sorsolással lesz kiválasztva.

A rendezők, a pályázók ötleteit véletlenszerű csoportokba rendezve, az ötletadó(k) neve és személyesítő adatai
nélkül – egyszerűsített ellenőrzést követően – a regisztráltak, valamint a rendezvény iránt érdeklődők számára,
feltételhez kötötten (általában az információkat tartalmazó oldalak felvétele a kedvelem – like - oldalaim közé)
folyamatosan megismerhetővé teszik.
A regisztráltak számára az ötletek figyelemmel kísérése előnyt jelenthet a végső eredmény elérése érdekében,
mert a rendezők célja, hogy a legkiválóbb ötletet, ötleteket figyelembe vegye a keresés tárgyának végső
elhelyezésekor.
Az ötletek figyelemmel kísérése a pályázni kívánók számára is előnyt jelenthet a saját ötleteik kialakítása
során, mert egy-egy ötletes elem beépíthető a saját elképzeléseikbe.
A pályázati kiírás nem korlátozza a pályázó által beadható pályázatok számát. Minden ötletet, akár azonos
pályázói adatokkal önállóan kell beadni.
Ötletet adni nem a keresés helyére, hanem a tetszőleges körzeten belül, a kulcs/földgömb elhelyezésére lehet!
Természetesen az ötlet kiindulhat akár a helyszín különleges voltából is!

X.

Publicisztikai pályázat kiírása / az írás művészete díj

Publicisztikai pályázat /
A díj kiválasztása még tervezés alatt van!
az írás művészete díj
Beadási határidő

A publicisztikai pályázat benyújtására „A Nagy Keresés Napját” követően tíz
napos határidőt biztosítanak a rendezők. A beadás végső határideje a
rendezvényt követő tízedik naptári nap éjfél. A pályázat anyagát a Dominium
Vini Borklub – Üzleti Klub E-mail címére - palyazat@dominiumvini.hu - kell
megküldeni.
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A
pályázat
elvárása

tartalmi A pályázattal szembeni legfőbb tartalmi elvárás a Nagy Keresés Napja
hangulatának, történéseinek egyedi bemutatása. A publicisztikai verseny témája
annak a gondolatnak a kifejtése, hogy az üzleti-, kereskedelmi célon túlmutatóan,
milyen társadalmi szerepvállalást képes betölteni, egy a „Márkák és Minőség
Napja” rendezvénysorozat keretében meghirdetett „Nagy Keresés Napja”?
Az írásban kell bemutatni, hogy a szerző szerint mi motiválhatta az országos
kulturális és szórakoztató vetélkedőt meghirdető nagy ismertséggel rendelkező
nemzetközi és magyar márkák képviselőit a vetélkedő megszervezésekor.

Mivel lehet pályázni?

A publicisztikai versenyen akár az írott, akár az elektronikus média számára írt,
készített anyaggal lehet pályázni. A pályázat lehet akár egy sajtóhír és/vagy egy
reggeli televíziós beszélgetés, komment, egy internetes publicisztika, de
pályamunkaként befogadjuk azon írásokat, képi és/vagy hanganyagokat is,
amelyek kizárólag a pályázat céljára készültek és nem jelentek meg média
felületen. A pályázatra vonatkozó egyéb megkötés nincsen! A rendezők
fenntartják maguknak a jogot arra, hogy abban az esetben, ha megítélésük szerint
nem érkezik be megfelelő szintű pályázat, úgy annak kihirdetésétől az adott
évben eltekintenek!

Ki pályázhat?

A publicisztikai versenyen bárki elindulhat, függetlenül a pályázó személyének
amatőr vagy hivatásos státuszától.

A pályázat elbírálása

A pályamunkákat a Dominium Vini Borklub - Üzleti Klub, mint főszervező által
felkért elismert szakmai zsűri bírálja el. A zsűri által legjobbnak ítélt
pályamunkákat a klub hivatalos web oldalán és/vagy a facebook oldalán
közreadja. A legnagyobb tetszést elérő pályamunkát közönségdíjjal – elismerő
oklevél és egy palack díjnyertes bor - a Dominium Vini Borklub különleges
gyűjteményéből - jutalmazza! A díjakat a Dominium Vini Borklub - Üzleti
Klub egyik őszi klubrendezvényén adjuk át!

Szerzői jogi nyilatkozat

Pályázó a pályázatának benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz,
hogy pályázatát a rendezők, külön ellenérték és/vagy más szerződéses feltételek
felvetése nélkül a Nagy Keresés Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a
pályázó személyének (szerző) nevesítésével szabadon közzétehessék, abból
idézhessenek, arra hivatkozhassanak. E kitétel alól kizárólag azon pályamunkák
mentesülnek, amelyek valamely médiaszolgáltató szolgáltatási tevékenységi
körében készültek, kerültek közreadásra. A pályázat benyújtása jelen
versenyszabályzat egyéb pontjainak – különösen a IV. – VI. és VII. pontjainak
egyetértő elfogadását is jelenti!
Pályázni kizárólag olyan publicisztikákkal lehet, amelyeknek egyedüli és
kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek
személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott publicisztika tekintetében
harmadik személy jogszerű igényt vethet fel, úgy a pályázó a pályamunka
beadásával arról is nyilatkozik, hogy a jogosult felhatalmazását teljes körben
megszerezte, azzal rendelkezik. Pályázó kijelenti, hogy abban az esetben, ha más
személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogai mégis sérülnének, akkor
pályázó a kizárólagos felelősséget vállalja és a rendezőket mindennemű jogi
igény érvényesítése alól mentesíti. Pályázó a pályázat megküldésével szerzői
díjazás igényéről az e jogi nyilatkozatban körülírt felhasználás esetében
kifejezetten lemond. Pályázó egyetértően kijelenti, hogy a pályamunkájának a
felhasználását és archiválását a fentebb részletezett felhasználások tekintetében a
pályamunka elküldésével díjigény nélkül engedélyezi.
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XI.

Fotó- és videopályázat kiírása / az objektív
nézőpontja díj

Fotó és videopályázat
díja
/
az
objektív A díj kiválasztása még tervezés alatt van!
nézőpontja díj
A pályamunkák benyújtására „A Nagy Keresés Napját” követően tíz naptári
napos határidőt biztosítanak a rendezők. A végső határidő a tízedik nap éjfél.

Beadási határidő

A
pályázat
elvárása

tartalmi A fotó- és videopályázat témája „A Nagy Keresés Napja, Magyarország”
rendezvény megörökítése, a „Nagy Keresés” hangulatának képi visszaadása. A
pályamunkákon belül a rendező cégek (márkák) megjelentetése nem elsődleges
cél, a zsűri a rendezvény egészének és egyes résztvevőinek hangulatát,
viselkedését, reakcióit szeretné visszaidézni a pályamunkák értékelésekor.

Mivel lehet pályázni?

 A fotópályázat keretében a rendezők 10-15 képből álló fotósorozatokat
várnak egy–egy pályamunka részeként. Az egyes fotókat legalább 5
megapixeles felbontásban és maximum 6 MB méretben kell feltölteni az
alábbi web címen:
www.dominiumvini.hu/NKNfotofeltoltes
 A videopályázat keretében egy pályázónak két szerkesztett videót kell
feltöltenie a youtube video feltöltő rendszerébe, majd a feltöltött videók
linkjeit kell a Dominium Vini oldalán a személyes adatokon kívül megadnia.
Egy maximum 3 perces összefoglaló képi megjelenítést, valamint egy
maximum 10 perces, az eseményt részletesebben bemutató szerkesztett
videót várunk a pályázóktól. A videók felbontásától elvárt a Full HD
minőség (1920x1080). A pályamunkák youtube linkjeit feltölteni az alábbi
web címen lehet:
www.dominiumvini.hu/NKN2015vidofeltoltes

Ki pályázhat?

A fotó- és videopályázaton bárki elindulhat, függetlenül a pályázó személyének
amatőr vagy hivatásos státuszától, amennyiben az általa elkészített, szerkesztett
videó az elvárt Full HD felbontásnak valamint a szerkesztett formátumnak
megfelel. A pályázónak meg kell adnia nevét, e-mail címét és telefonszámát. A
rendezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy abban az esetben, ha
megítélésük szerint nem érkezik be megfelelő szintű pályázat, úgy annak
kihirdetésétől az adott évben eltekintenek!

A pályázat elbírálása

A pályamunkákat a Dominium Vini Borklub - Üzleti Klub által felkért elismert
szakmai zsűri bírálja el. A zsűri által legjobbnak ítélt 10-10 pályamunkát a klub
hivatalos web oldalán és/vagy a facebook oldalán - mindkét kategóriában –
közreadja.
A legnagyobb tetszést elérő pályamunkákat közönségdíjjal – elismerő oklevéllel
és egy palack díjnyertes borral - a Dominium Vini Borklub különleges
gyűjteményéből - jutalmazza! A díjakat a Dominium Vini Borklub - Üzleti
Klub egyik őszi klubrendezvényén adjuk át!

Szerzői jogi nyilatkozat

Pályázó a pályázatának benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz,
hogy pályázatát a rendezők, külön ellenérték és/vagy más szerződéses feltételek
felvetése nélkül, a Nagy Keresés Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, a
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pályázó személyének (szerző) nevesítésével szabadon közzétehessék.
E kitétel alól kizárólag azon pályamunkák mentesülnek, amelyek valamely
médiaszolgáltató szolgáltatási tevékenységi körében készültek, kerültek
közreadásra. A pályázat benyújtása jelen versenyszabályzat egyéb pontjainak –
különösen a IV. – VI. és VII. pontjainak egyetértő elfogadását is jelenti!
Pályázni kizárólag olyan fotókkal és videóval lehet, amelyeknek egyedüli és
kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek
személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotósorozatok, videó
pályamunkák tekintetében harmadik személy jogszerű igényt vethet fel, úgy a
pályázó a pályamunka beadásával arról is nyilatkozik, hogy a jogosult
felhatalmazását teljes körben megszerezte, azzal rendelkezik.
Pályázó kijelenti, hogy abban az esetben, ha más személyek szerzői vagy egyéb
személyhez fűződő jogai mégis sérülnének, akkor pályázó a kizárólagos
felelősséget vállalja és a rendezőket mindennemű jogi igény érvényesítése alól
mentesíti. Pályázó a pályázat megküldésével szerzői díjazás igényéről az e jogi
nyilatkozatban körülírt felhasználás esetében kifejezetten lemond. Pályázó
egyetértően kijelenti, hogy a fotósorozatok és/vagy a videó pályamunkáknak a
pályázatra való elküldésével, feltöltésével díjigény nélkül engedélyezi a
pályamunkájának a felhasználását és archiválását a fentebb részletezett
felhasználások tekintetében.
HUNGEXPO RÉSZLETES TÉRKÉP

Nagy Keresés Napja, Magyarország!
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1. számú melléklet
EGY KIS VISSZAEMLÉKEZÉS A KORÁBBI ÉVEK RENDEZVÉNYEIBŐL
2013-ban a Nagy Keresés Napján (2013. augusztus 25.) a főváros XIII. kerületében egy új, mindennel
felszerelt Nissan Qashqai gépkocsi indítókulcsát kellett a keresésre jelentkező több mint hétezer ember közül
valakinek megtalálnia. A közel kétórás keresés végén az indítókulcsot egy 26 éves budapesti fiatalember,
Natkai László találta meg, aki ma egy kiváló autó boldog tulajdonosa (lásd az alábbi képeket).

A 2013. ÉVI RENDEZVÉNY VIDEÓJA:
A 2013. ÉVI RENDEZVÉNY KÉPEI:

http://www.dominiumvini.hu/NKN2013FILM5PERC
http://www.dominiumvini.hu/NKN2013KEPGALERIA

2014-ben a Nagy Keresés Napján (2014. augusztus 30.) a Budapesti Vásárközpontban (Hungexpo) egy
berendezett budapesti garzon társasházi öröklakás kulcsát kellett a keresésre jelentkező közel tizenötezer ember
közül valakinek megtalálnia. A 36 perces keresés végén a lakáskulcsot egy albérletben élő óvodapedagógus,
Rózsa Ágnes találta meg, aki ma egy berendezett öröklakás boldog tulajdonosa (lásd az alábbi képeket).

A 2014. ÉVI RENDEZVÉNY VIDEÓJA:
A 2014. ÉVI RENDEZVÉNY KÉPEI:

http://www.dominiumvini.hu/NKN2014FILM15PERC
http://www.dominiumvini.hu/NKN2014KEPGALERIA

2015-ben a Nagy Keresés Napján (2015. augusztus 29.) a Budapesti Vásárközpontban (Hungexpo) előbb egy
luxusutazást két főre jelképező földgömböt kellett megtalálnia a szerencsés keresőknek, majd délután ismét egy
berendezett budapesti garzon társasházi öröklakás kulcsát kellett a vetélkedőre jelentkező mintegy tizenötezer
ember közül valakinek megtalálnia. Mindkét keresés közel egy órát igényelt a részvevőktől. A luxusutazás
nyertese két fiatal barátnő, Szondy Barbara és Dr. Székely Krisztina (együtt keresték a földgömböt) volt. Ők
ketten vettek részt a portugáliai luxusutazáson. Délután egy fiatal sukorói házaspár Juhász Vlkovszky Krisztina
és Vlkovszky Gábor voltak a legügyesebb és legszerencsésebb résztvevők. Ők, első saját lakássukként, ma már
egy berendezett öröklakás boldog tulajdonosai (lásd az alábbi képeket).

A 2015. ÉVI RENDEZVÉNY VIDEÓJA:
A 2015. ÉVI RENDEZVÉNY KÉPEI:

https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.1512433862
309718&type=2
https://www.facebook.com/NagyKeresesNapja/photos_str
eam?tab=photos_stream
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