
Kiírás 

A Hónap Fotója pályázat 

LEGSZEBB TERASZFEDÉS FOTÓPÁLYÁZAT 

 

A muanyag.hu weboldal üzemeltetője fotópályázattal egybekötött nyereményjátékot hirdet 

azon vásárlói között, akik 2020. január 31. és 2020. augusztus 28. között polikarbonát 

teraszfedéshez terméket vásároltak a Kerttrade Kft.-től. 

 

Töltse fel a kész teraszfedésről készült képeket a www.muanyag.hu/teraszfedesakcio 

címen és nyerje vissza polikarbonát teraszfedésének árát! 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázók a fényképek feltöltésével egyidejűleg 

kifejezetten és önkéntesen elfogadják a jelen kiírásban szereplő feltételeket. 

 

A fotópályázat és nyereményjáték szervezője a Kerttrade Kft. (székhely: 1037 Budapest, 

Domoszló lejtő 6., Cg. 01-09-165995, továbbiakban: Szervező).  

 

A pályázat 2020. június 22-től 2020. augusztus 31., 24:00-ig tart, az ezen időszakban 

beküldött fényképek vesznek részt. A beérkezett és feltételeknek megfelelő fényképek közül 

egy alkalommal, 2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 8 között kerül sor a pályamunkák 

Szervező általi, esztétikai szempontú értékelésére, eredményhirdetés: 2020. szeptember 11. 

 

Pályázati feltételek, fényképekkel kapcsolatos követelmények: 

1) szokásos (jpg, tiff, raw, stb.) digitális képformátumú, nem keretezett, vízjelezett vagy 

dátumozott, legalább 2560 x 1440 felbontású, igényes de alapvető képjavításokon 

(fényerő, kontraszt, színegyensúly, gradációs görbe, színezet/telítettség) túl nem 

módosított fénykép (minimum 2 db - maximum 3 db). Megengedett a kép készítése 

során keletkezett technikai hibák, karcok, fényérzékelőre tapadt por eltávolítása, a 

kép vágása, zavaró képrészletek levágása, a kép orientációjának módosítása. 

2) beküldés módja: online feltöltés a www.muanyag.hu/teraszfedesakcio címen, saját 

értesítési e-mail cím megadása mellett. Postán, e-mailben vagy egyéb módon 

eljuttatott képeket nem tudunk elfogadni 

3) a képek saját teraszfedésről, előtetőről, vagy télikertről készülhetnek, amelyhez 

felhasznált anyagot (üregkamrás polikarbonát és tartozékok) a Kerttrade Kft-től 

vásárolták 2020. január 31. és 2020. augusztus 28. között, számlával vagy 

bizonylattal igazolt módon 

4) a képek kizárólag saját munkák lehetnek. Nevezésével a pályázó kijelenti és 

szavatolja, hogy a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkezik, 

azok nem sértik harmadik fél jogait, illetőleg a képen esetlegesen szereplő személyek 

hozzájárulásával rendelkezik 

5) Javasoljuk, hogy a képen személyek ne szerepeljenek. A tartalmilag nem megfelelő, 

pl. jó ízlést sértő vagy egyértelműen más személyek jogait sértő képek a pályázatból 

kizárásra kerülnek. 

 

Nyertesek és nyeremények 

http://www.muanyag.hu/teraszfedesakcio
http://www.muanyag.hu/teraszfedesakcio


A nyeremény: 

Első (1.) helyezett – a fényképen szereplő tetőfedés teljes polikarbonát és tartozék anyag-

árának visszatérítése 

Második (2.) helyezett – a fényképen szereplő tetőfedés polikarbonát és tartozék anyag-ára 

50%-ának visszatérítése 

Harmadik (3.) helyezett – a fényképen szereplő tetőfedés polikarbonát és tartozék anyag-ára 

30%-ának visszatérítése 

A nyerteseket a megadott e-mail címen értesíti a Szervező. A nyeremény banki átutalással 

kerül visszafizetésre a nyertesek által megadott, magyarországi pénzintézetnél vezetett 

számlára. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 90 naptári napon 

belül nem jelentkeznek a nyereményekért, vagyis válaszukban nem adnak meg megfelelő 

számlaszámot és megfelelő adatokat, azt a Szervező úgy tekinti, hogy a nyereményről 

lemondott és azzal összefüggésben semmilyen igényt nem támaszt. 

Felelősség. Felhasználási engedély 

A Szervező a pályázatra beküldött fotók eredetiségért, azok tartalmáért, valamint a 

telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal 

felelősséget. A képekkel kapcsolatos szerzői jogi, személyiségi jogi igényekkel kapcsolatban 

a kép beküldője felelős, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is és 

köteles ezekkel kapcsolatban a Szervezőt kártalanítani. A játékszabályzat módosításának 

vagy a nyereményjáték visszavonásának a jogát a résztvevők honlapon keresztül történő 

tájékoztatása mellett a Szervező fenntartja. 

A pályázatra beküldött képeket függetlenül attól, hogy nyertesként kiválasztásra kerültek-e a 

Kerttrade Kft. ellenérték nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül, bármikor és bármilyen 

módon (pl. honlapján vagy egyéb kiadványain, promóciós vagy dekorációs céllal, stb.) 

felhasználhatja, a kép készítője a beküldéssel erre vonatkozó hozzájárulását 

visszavonhatatlanul megadja.  

Adatkezelés 

A pályázattal kapcsolatos adatkezelést a Szervező végzi.  

A beküldő köteles megadni a nevét, illetve e-mail címét. A nyertesek kötelesek megküldeni a 

képen szereplő tetőfedéssel kapcsolatos Kerttrade Kft.-számla másolatát, továbbá megadni 

lakcímüket, adóazonosító jelüket és bankszámlaszámukat a nyeremény átutalásához és a 

vonatkozó számviteli kötelezettségek teljesítése, úgyszintén az esetleges felelősségi 

igényérvényesítés, így a Szervező jogos érdekeinek védelme céljából. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés a beküldők által megadott adatok vonatkozásában a nyertesek kiválasztását 

követően megszűnik, a nyertesek által megadott adatok kezelésére pedig Szervező azok 

rendelkezésre bocsátást követő 10 évig jogosult.  

A fenti keretek között az érintettek jogosultak személyes adataikkal kapcsolatosan 

jogszabályban meghatározott jogaik gyakorlására. 


