
Bike & Breakfast pályázat Te és a kerékPÁROD! fotópályázat 

 

BIKE & BREAKFAST Te és a kerékPÁROD PÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI ÉS 

JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1./ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezett az egészséges és környezettudatos életmód 

mellett, ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amely az egyéni közlekedés 

leghatékonyabb módja, a kerékpározás széleskörű elterjesztését és népszerűsítését szolgálja. 

Erre tekintettel az ingyenes kerékpáros reggeli akciót, amely a BIKE & BREAKFAST nevet 

viseli, kiegészíti egy fotópályázattal is, hogy ezzel is nagyobb aktivitásra ösztönözzön. A 

résztvevők ajándékokat is nyerhetnek a részvétellel. Jelen szabályzat ezt a pályázatot hivatott 

szabályozni. 

 

2./ A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE 

A pályázat szervezője az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont 

Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Fő tér 2.), a továbbiakban szervező. 

 

3./ A PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 

3.1. A Játékban való részvétel feltétele a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása, illetve 

az online regisztrációs felületen az erre vonatkozó jelölőnégyzet bejelölése.  

3.2. A pályázatban való részvétel önkéntes, de amennyiben a pályázaton részt kíván venni, a 

www.bikeandbreakfast.hu weboldalhoz kapcsolódó online felületen a résztvevő adatainak 

megadása kötelező.  

3.3. Egy résztvevő a játék teljes időtartama alatt egy e-mail címmel és havonta egy fotóval 

jogosult pályázni.  

3.4. A pályázatban való részvétel nem kötött alsó korhatárhoz: 15. életévüket betöltött 

személyek önállóan is regisztrálhatnak, 15. életévüket be nem töltött személyek  azonban csak 

18. életévüket betöltött személy közreműködése által regisztrálhatók.  

3.5. Az akcióban nem vehetnek részt a 2./ pontban felsorolt szervező dolgozói és alkalmazottai. 

3.6. A pályázatban való részvétellel a fotót feltöltő személyek az e dokumentumban rögzített 

szabályokat elfogadják. 

 

4./ A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA 

2019. május 31.   – 2019. október 20. között. A pályázati fotókat 2019. október 20. napján 24:00 

óráig fogadja a szervező. Az ezen időpontot követően beküldött pályázati anyag elkésettnek 

minősül. A szervező a beküldési határidőt nem hosszabbítja meg. 

 



5./ AZ EREDMÉNYHIRDETÉS IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE 

A pályázat nyertesét és a nyertes fotót a feltöltött fotókra leadott közönségszavazatok és a 

szervező zsűrijének megállapítása szerint 2019. október 25-én közzéteszi a szervező. 

 

6./ A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA: 

FOTÓPÁLYÁZATRA VALÓ FELHÍVÁS 

Meséld el képekben, mitől vagytok nyerő páros! 

Hasonló a stílusotok? Ugyanaz a hobbitok? Szeretitek a kalandokat? Esetleg még a munkában 

is számíthattok egymásra?  

Készíts magatokról közös képet, és töltsd fel a bikeandbreakfast.hu oldalra! Olyan kreatív 

fotókat várunk, amelyek bemutatják a bicikli és gazdája közötti kapcsolatot. Lehet szellemes, 

lehet megható, lehet beállított, lehet spontán, lehettek rajta intim kettesben, de akár a 

családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal is összeállhattok közös tablóra, csak a 

kerékPÁROK is rajta legyenek.  

A beérkezett képeket közönségszavazásra bocsátjuk, év végén pedig bemutatjuk őket a 

szezonzáró rendezvényünkön. A legtöbb szavazatot kapott képet nyereménnyel díjazzuk, de a 

pályázaton részt vevők között is ajándékokat sorsolunk ki.  

 

7./ FOTÓK FELTÖLTÉSE 

7.1. A www.bikeandbreakfast.hu weboldalról elérhető www.kerekparod.bikeandbreakfast.hu 

url címen található online regisztrációs űrlap kitöltésével az alábbi módon: 

• BRINGÁZZ, FOTÓZZ ÉS PÁLYÁZZ felirat alatt kötelezően kitöltendő rubrikák 

(email cím, felhasználónév, a kép címe) kitöltésével. 

• Ezen kívül szabadon kitölthető rubrika: képleírás - Ha van kedved, mesélj magatokról 

röviden! (500 karakter) 

• Szintén kötelező a csatolmány kiválasztása (Tölts fel egy képet! minimum 2000x2000 

pixel méretben) és alatta 2 db kötelezően kipipálandó rubrika (Elfogadom a pályázati és 

adatvédelmi szabályzatot. + Hozzájárulok, hogy az általam feltöltött képeket a Bike & 

Breakfast program népszerűsítésére szolgáló hirdetések során felhasználják.) végül a 

BEKÜLDÖM gombra való kattintással. 

7.2. A beküldött fotókat – a közönségszavazás lebonyolítása, valamint a Bike & Breakfast 

program népszerűsítése céljából az online felületen mindenki számára elérhetővé tesszük, így 

azok bárki által megtekinthetővé, illetve letölthetővé válnak. Erre tekintettel a közzétett 

pályázati fotókat bárki megoszthatja közösségi média oldalakon (ezekért a megosztásokért 

szervező nem vállal felelősséget, hogy milyen környezetben jelennek meg), és a szervezők 

promóciós célokra is felhasználhatják a pályázat lezárultát követően korlátlan ideig, de csak a 

Bike & Breakfast programmal összefüggésben. A résztvevő a pályázat beküldésével e 

rendelkezéseket tudomásul veszi. 

7.3. Az online regisztrációs űrlap útján beküldött fotókat a szervező tölti fel a weboldalra, 

amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumoknak: 

• jól kivehetően ábrázolják a beküldőt és a kerékpárját 

http://www.bikeandbreakfast.hu/
http://www.kerekparod.bikeandbreakfast.hu/


• csoportos kép is lehet, lehet rajta kiskorú is 

• a feltöltött fotónak saját szellemi terméknek kell lennie 

• képszerkesztő eljárással manipulált fotó is lehet, feliratot is el lehet rajta helyezni, de 

olyan személyt rátenni a fotóra, aki ebbe nem egyezik bele, vagy híres embert stb. nem 

lehet rámontírozni, más személyiségi jogait nem sértheti 

• nem lehet pornográf, politikai tartalmú, kirekesztő, másokat sértő, ízléstelen stb. 

7.4. A fenti követelmények teljesülése érdekében a szervező a beérkező fotókat megvizsgálja, 

és amennyiben azok nem megfelelőek, a fotó weboldalra történő feltöltését – a résztvevő 

egyidejű értesítése mellett - mellőzi. A szervező nem köteles azonban vizsgálni a képek 

eredetét, a Játékos által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a szervező 

minden felelősséget kizár. 

7.5. Amennyiben utólag kifogás merül fel a fotó tartalma ellen, vagy olyan személy szerepel 

rajta, aki a fotó elkészítéséhez vagy közzétételéhez nem adta hozzájárulását, illetve a közzététel 

ellen kifogást emel, a szervező a fotót eltávolíthatja a weboldalról, illetve a pályázati anyagok 

közül, és kizárhatja a beküldőt a pályázatból. Amennyiben a résztvevő magatartása bármilyen 

módon jogsértő, az ezzel kapcsolatos felelősséget önállóan köteles viselni. 

 

8./ FELTÖLTÖTT KÉPEKRE SZAVAZÁS 

Minden, a szervező által elfogadott fotó feltöltésre kerül az oldalra, amelyekre október 20. 

24:00 óráig lehet szavazni a weboldalon keresztül, email cím megadásával. Az aktuális 

szavazatszámok azonban csak októberben jelennek meg a fotók mellett. Egy e-mail címről 

kizárólag egy szavazatot lehet leadni egy képre, de ugyanazzal az email címmel több képre is 

lehet szavazni egyszer-egyszer. 

 

9./ AJÁNDÉKOK ÉS NYEREMÉNYEK 

9.1. A közönségszavazás nyertese, továbbá a zsűri által legjobbnak ítélt fotó feltöltője értékes 

kerékpáros ajándékban részesül, továbbá a szavazatot leadó résztvevők között további egy 

szerencsés nyertest sorsolunk ki, akit szintén kerékpáros nyereménnyel jutalmazunk.  

9.2. Az ajándékok és a nyeremények készpénzre nem válthatók, más személyre át nem 

ruházhatók, más nyereményre nem cserélhetők.  

9.3. Az értékes kerékpáros kiegészítőkből álló nyeremények és ajándékok pontos listáját a 

szervező októberben tünteti fel a fotópályázat online felületén. 

 

10./ A NYERTES ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 

10.1. A szervező a nyertest a képfeltöltésnél megadott e-mail címen értesíti az 

eredményhirdetést, illetve a sorsolást követő 7 napon belül, a nyeremény átvételi határidejének 

megjelölésével.  

10.2. A nyereményt személyesen lehet átvenni előzetes időpont-egyeztetést követően a 

szervező 2./ pontban megjelölt székhelyén.  

10.3. Amennyiben a nyertes a megjelölt határidőn belül elmulasztja átvenni a nyereményt, 

annak átvételét visszautasítja, illetve a nyertes valamilyen oknál fogva nem felel meg a jelen 



szabályzatban foglalt tárgyi, személyi és egyéb feltételeknek, a szervező jogosult új nyertest 

hirdetni. Ebben az esetben az eredeti nyertes a határidőn leteltét követően nem tarthat igényt a 

nyereményre. 

 

11./ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, FELHASZNÁLÁSA 

11.1. A résztvevő a pályázaton való részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

regisztrációnál feltüntetett személyes adatait (név, e-mail cím), valamint a képmását a szervező 

kezelje a jelen nyereménypályázat lebonyolítása, kapcsolattartás, valamint a játék 

eredményének kiértesítése céljából, valamint külön hozzájárulás nélkül a Bike & Breakfast 

program népszerűsítéséhez kapcsolódó promóciós célokra a szervező  adatvédelmi 

szabályzatának megfelelően, mely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg: 
https://esernyos.hu/wp-content/uploads/2019/04/Adatv%C3%A9delmi-%C3%A9s-
adatkezel%C3%A9si-szab%C3%A1lyzat-2019.pdf 

11.2. A résztvevő szavatolja, hogy az általa feltöltött fotókon csak olyan személyek 

szerepelnek, akik a képmásuk nyilvánosságra hozatalához, illetve hozzáférhetővé tételéhez 

maguk is hozzájárultak. A résztvevő tudomásul veszi, amennyiben az általa pályázati anyagként 

benyújtott fotón szereplő harmadik személy, illetve annak törvényes képviselője kifogást tesz 

a képmás nyilvánosságra hozatala, vagy felhasználása ellen, a szervező a pályázati anyagot – a 

pályázó egyidejű értesítése mellett – törölheti. A szervező kizárja az ilyen esetekből eredő 

mindennemű jogsértésből eredő felelősségét. 

11.3.A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános kereteken belül adja át, 

továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertesek nevét, fényképét. Szervező kérésére a 

nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben elismerik, hogy a 

nyereményeket személyesen átvették, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező 

és/vagy Megbízottja képmásukat, ill. fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból, 

kizárólag a Bike & Breakfast program keretein belül, annak népszerűsítése céljából díjmentesen 

felhasználhassa. Amennyiben a nyertesek a képmásuk használatához nem járulnak hozzá, az 

ellen kifejezetten tiltakoznak, illetve az erre vonatkozó nyilatkozatot nem írják alá, a szervező 

kizárólag a nyertesek nevét jogosult publikálni, képmásukat, illetve hangfelvételüket nem. 

11.4. A résztvevő tudomásul veszi, amennyiben a játék lebonyolításához szükséges személyes 

adatainak törlését a nyeremény átvétele előtt kéri, ez a játékból való kizárását eredményezi. 

 

12./ VEGYES RENDELKEZÉSEK 

12.1. A szervező jogosult arra, hogy a játékot bármely időpontban bármilyen technikai, 

működési vagy egyéb okból megszüntesse, vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, mely 

esetben a szervező gondoskodik a résztvevők megfelelő tájékoztatásáról. 

12.2. A résztvevők az általuk megadott e-mail cím alapján kerülnek beazonosításra, erre 

tekintettel az adatok változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső technikai 

problémákért a szervező nem vállal felelősséget. Amennyiben a résztvevő nem a saját maga 

által regisztrált e-mail címmel vesz részt a játékban, a szervező az e-mail postafiók 

jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatos mindennemű felelősséget kizárja. 

12.3. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték technikai infrastruktúrája a 

kiszolgáló technológiájának függvényében változhat, mely a weboldal működését 

kedvezőtlenül befolyásolhatja. A szervező az ebből fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

https://esernyos.hu/wp-content/uploads/2019/04/Adatv%C3%A9delmi-%C3%A9s-adatkezel%C3%A9si-szab%C3%A1lyzat-2019.pdf
https://esernyos.hu/wp-content/uploads/2019/04/Adatv%C3%A9delmi-%C3%A9s-adatkezel%C3%A9si-szab%C3%A1lyzat-2019.pdf


12.4. A nyeremény átvétele után a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért 

a szervező felelősséget nem vállal, a nyertes az igényét a nyeremény gyártójával, 

forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

12.5. A résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa pályázott fotó közzétételéért semmilyen 

ellenszolgáltatásra nem jogosult, és ilyen igényt nem támaszthat a szervező felé. 

12.6. A nyereménypályázat kommunikációs anyagain (szórólap, plakát, stb.) látható képek csak 

illusztrációk. 

12.7. A feltételek egyike sem hozhat létre semmiféle szerződéses jogviszonyt a szervező és a 

nyereménypályázatban résztvevő között.  

12.8. A szabályzat értelmezésében és végrehajtásában a magyar jog az irányadó.  

12.9. A felek igyekeznek vitás kérdéseiket békés úton rendezni, a bírósági eljárásra a szervező 

székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

 

Budapest, 2019. május 20. 


