RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. Az ALL YOU CAN MOVE SportPass – KLUB Rekreáció Kft., székhely:

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 5. 1. em. 3/B. (továbbiakban: AYCM)
meghirdeti az „A legjobb munka anyának lenni” fotó- és videópályázatot.
A pályázati felhívás a Magyarországon gyermeket váró, vagy 3 év alatti gyermeket nevelő édesanyáknak szól.

2. A győztes fotók és videók az AYCM Facebook oldalán –
https://www.facebook.com/allyoucanmove.hu – YouTube csatornáján https://www.youtube.com/user/allyoucanmove - továbbá a pályázat
oldalán: https://kismama.allyoucanmove.hu kerülnek bemutatásra.
Nyeremények:
• 10 db év végéig (2020. december 31.) érvényes L-es AYCM SportPass
• 10 db 10.000 Ft értékű ajándékutalvány a Pepco országos bolthálózatában történő felhasználásra (Az utalvány formája: 5x2000Ft)
• 1 db 67.000 Ft értékű 1 órás Kismama-, Baba-, vagy Családi fotózásra
jogosító ajándékutalvány az Elkapott Pillanatok Fotóstúdiójában
• Minden résztvevő részére 10.000Ft értékű kedvezményre jogosító kupon
az Elkapott Pillanatok Fotóstúdiójában
• 1 db Nespresso Essenza Mini típusú kávégép + 50 db kávékapszula
• 10 db 5000 Ft értékű ajándékutalvány a DM országos bolthálózatában
történő felhasználásra
• 1 db Torkos Tapír szülinapi buli voucher 10 fő részére az Elevenparkba
• 3 db 10.000 Ft értékű ajándékutalvány a REGIO Játék országos bolthálózatában történő felhasználásra
• 10 db 10.000 Ft értékű Baby Dove ajándékcsomag az Unilever jóvoltából
• 3 db Kriston Intim Torna Nőknek (alap) tréning
A pályázat során a nyereményekről az AYCM szakmai zsűrije dönt, kivétel az AYCM hivatalos Facebook oldalán indított közönségszavazásra
elkülönített nyeremények:
• 1 db év végéig (2020. december 31.) érvényes L-es AYCM SportPass
• 1 db 10.000 Ft értékű ajándékutalvány a Pepco országos bolthálózatában történő felhasználásra (Az utalvány formája: 5x2.000Ft)
• 1 db 5000 Ft értékű ajándékutalvány a DM országos bolthálózatában
történő felhasználásra

• 1 db 10.000 Ft értékű Baby Dove ajándékcsomag az Unilever jóvoltából
A nyeremények egyes esetben felhasználási határidővel rendelkeznek és
készpénzre nem válthatóak!

3. A pályázat kezdete 2020. július 23.

A pályázat lezárása 2020. augusztus 31. 00:00
Zsűrizés és Facebook közönségszavazás ideje: 2020. szeptember 1-4. között.
A nyertesek értesítése: 2020. szeptember 8-ig.
A nyertesek e-mailben kapnak értesítést és tájékoztatást a nyeremények
átvételéről. A nyertesek legkésőbb 2020. szeptember 10-ig e-mailben
értesítést kapnak. A nyeremények egy része az AYCM Irodában vehetik át
a nyertesek legkésőbb szeptember 30-ig, további nyeremények e-mailben, postai úton kerülnek kiküldésre. A Pepco által felajánlott nyeremény a
nyertes által megjelölt Pepco üzletben vehető át az igény leadását követő
3. munkanaptól. A nyeremények egyedi lejárati és felhasználási határidővel
rendelkeznek, amely a nyertesek értesítenél feltüntetésre kerül. Amennyiben a nyertesek nem jelentkeznek a nyereményekért, az AYCM nem ismétli
meg a zsűrizést és nem hirdet pótnyertest.

4. Részvételre jogosult minden cselekvőképes természetes személy, aki a
18. életévét betöltötte. A szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, alapos indok esetén bizonyos személyeket kizárjon a versenyből, például:
- jelen részvételi feltételek megsértése esetén
- tisztességtelen magatartás esetén
4.1. a nyerési esélyt növelő vagy az előnyszerzésre irányuló manipulációk

esetén, valamint

4.2. a jelentkezéssel vagy a fotók és videók benyújtásával kapcsolatos

helytelen vagy félrevezető információk esetén.

5. A pályázók saját maguk által készített fotóval vagy videóval pályázhatnak,

amelyek felett teljes szerzői és használati joggal rendelkeznek, és amelyek
témája nem ellenkezik sem a származási ország, sem az Európai Unió jogi
rendelkezéseivel, sem a képen ábrázolt személyek személyiségi jogaival. A
fotókat és videókat 2020. augusztus 31-ig lehet feltölteni. Pályázni kizárólag
online módon, az erre kijelölt oldalon lehetséges. A postai vagy egyéb úton
benyújtott munkákat nem áll módunkban figyelembe venni.

6. A feltölthető legnagyobb fájlméret: 128 MB. A feltölthető videó formátu-

ma: mp4, ogv, webm, mov, a feltölthető képek formátuma: gif, jpg, jpeg,
png. Ezen túlmenően a pályázóknak rendelkezniük kell a feltöltött képek
eredeti méretű változatával is, melyet a szervező a pályázóktól adott esetben nyomtatott és online médiumokban való megjelentetés céljából a lent
foglalt marketingtevékenységek keretében elkérhet.

7. A pályázat szervezője fenntartja magának a jogot, hogy a témakiírástól
jelentős mértékben eltérő képállományokat törölje. A képek törléséről nem
történik külön értesítés. Továbbá a pályázat szervezője fenntartja magának a
jogot, hogy bármikor és előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy kiegészítse az általa rendelkezésre bocsátott tartalmakat, akkor is, ha ez befolyásolja a
pályázat részvételi feltételeit.
8. A résztvevő a pályázaton való részvételével a AYCM-ot visszavonhatatlan, egyszeri, határozatlan időre szóló és térben korlátlan használati joggal
ruházza fel a feltöltött fotó vagy videó PR-tevékenység keretében történő
felhasználásához. Minderre kizárólag a résztvevő részvételével megrendezett
pályázattal az azt követő kommunikációban kerül sor. Ez a jog kiterjed a
közzététel, illusztráció és a terjesztés lehetőségére az AYCM önreklámozása és önbemutatása céljából a fotópályázatokkal összefüggésben. Ez az
engedély magában foglalja a benyújtott fotók minden médiacsatornán,
nyomtatott és digitális formában történő felhasználását.
8.1. az interneten és a közösségi hálókon történő közzétételét (ideértve
a specifikus csatornák, például a Facebook, Instagram formátumához
való hozzáigazítást),

8.2. a felvétel más publikációkban történő megjelenését, beleértve harmadik felek sajtótudósításait, valamint az egyéb üzleti célra történő felhasználás a résztvevő külön hozzájárulásához kötött.

9. A fotópályázaton történő részvételével a résztvevő megerősíti, hogy ő a

feltöltött képek szerzője, és így korlátlan felhasználási joggal rendelkezik a
fotók felett. A résztvevő megerősíti továbbá, hogy az általa feltöltött fotók
felett harmadik fél semmilyen jogokkal nem rendelkezik; különös tekintettel arra, hogy a képen felismerhető és látható minden személy egyetért a
fent megnevezett felhasználási formákkal, és azok nem sértik harmadik fél
szomszédos jogait. A résztvevő ezennel mentesíti az AYCM-et a harmadik fél
által támasztott esetleges követelések alól.

10. A benyújtott fotók közzétételével együtt a szervező részéről a résztvevő
teljes neve kerül feltüntetésre szerzőként.

11. A pályázó legfeljebb 3 pályaművel (3 kép és/vagy 3 videó) pályázhat.
12. A pályázó biztosítja a szervezőket arról, hogy a feltöltött fájlok tartalma
nem sérti az érvényes tilalmi rendelkezéseket, különös tekintettel a gyermekpornográfia terjesztésére vonatkozó tilalmat. A törvénysértést, erőszak
dicsőítését, pornográfiát, rasszizmust vagy más, a jóérzésbe ütköző témákat
ábrázoló, illetve a pályázat manipulálására irányuló fotókat a szervező
eltávolítja. A képek törléséről nem történik külön értesítés.
13. A fotók közzététele a közzétételi feltételek keretében díjtalan. A szervező által a meghirdetett tárgynyeremények készpénzre nem válthatók és
a cseréjük kizárt. A díjak harmadik fél részére történő átruházása sem lehetséges. A résztvevő lemond arról, hogy a feltöltött fotókat kisajátítsa olyan
elemekkel, mint keretek, vízjelek, címkék stb. Az AYCM fenntartja a jogot,
hogy a pályázaton való részvételből a manipulált fotókat kizárja és törölje. A
résztvevőt erről külön nem értesítik.
14. A résztvevő bármikor visszavonhatja fotóit a pályázatból az érintett fotó

törlésével a személyes felhasználói fiókon keresztül. Kivételt képeznek azok a
fotók, melyek a zsűrizést követően már közzétették.

15. A fotók feltöltésével a résztvevő elfogadja a Részvételi feltételeket

és engedélyezi a képei és/vagy videó közzétételét az AYCM social média
felületein.

16. Elválaszthatósági záradék: Amennyiben a részvételi feltételek bárme-

lyik rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen, vagy érvénytelenné válik, a részvétel ezen feltételeinek érvényességét az nem érinti.
Az érvénytelen rendelkezés helyett azt a jogi szabályozást kell alkalmazni,
amely gazdaságilag legközelebb áll a hatálytalan rendelkezésben kifejezett
szándékhoz és célhoz. Ugyanez vonatkozik a részvételi feltételek szabályozási hiányosságaira is.
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