
1. A CEWE FOTÓKÖNYV pályázat szervezője, adatkezelője és adatfeldolgozója a 

CEWE Magyarország Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Béke utca 21-29., 
cégjegyzékszám: 01-09-664654, adószám: 12305412-2-41) (továbbiakban: 

"szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

2. A pályázat időtartama: 2016.10.13-2017.12.31. Az eredményhirdetés és a 
nyeremények átadásának végső időpontja: 2017.03.31.  

CEWE fenntartja a határidők módosításának jogát, és jogosult a pályázatot 

bármikor, a résztvevők értesítése nélkül leállítani.   

3. A pályázaton kizárólag szoftverrel, a CEWE oldalain vagy közvetlen eladáshelyen 
megrendelt CEWE FOTÓKÖNYVEK vehetnek részt. 

4. Pályázni minden természetes személy pályázhat, aki részvétele során köteles 

teljes nevét, és e-mail címét megadni.  

Kiskorú pályázó esetén a résztvevő a részvételi szabályzat elfogadásával igazolja, 
hogy törvényes képviselője hozzájárult a nevezéshez, ill. az esetleges nyeremény 
átvételéhez.    

5. Nyeremények   

A pályázat során CEWE havi győzteseket hirdet, akiket 20 000 Ft értékű CEWE 
FOTÓKÖNYV utalvánnyal díjaz.  

A végső győztesek a 6 kategória győztesei (kategóriánkénti 1., 2. és 3. 
helyezettek) lesznek. 

A hat kategória 1. helyezetteinek díjazása 100 000 Ft értékű technikai eszköz, a 
CEWE által, a nyertes kihirdetésének idejében meghatározásra kerülő Partner 
kínálatából.  

Az 1. helyezettek ezen felül 50 000 Ft értékű CEWE utalványt is nyernek.  

A 2. helyezettek nyereménye 50 000 Ft értékű, a harmadik helyezetteké 30 000 

Ft értékű CEWE utalvány.  

A CEWE utalványok bármilyen, a CEWE kínálatában szereplő fényképes 
ajándéktárgy rendelésére használhatóak fel. 

A pályázat során a galériában található CEWE FOTÓKÖNYVEKET az oldal látogatói 

csillagozhatják. A pályázat végén, a 100 legtöbb csillaggal ellátott könyv közül a 
zsűri választja ki a Különdíjas CEWE FOTÓKÖNYVET. A különdíj nyereménye egy 

fotós oktatással egybekötött utazás, 500 000 Ft értékben. A konkrét úticélt a 
díjazott a CEWE által meghatározott Partner, meghatározott útjai közül választja 
ki igényei szerint. 

A végső győztes nem feltétlenül egyike a korábbi havi győzteseknek. A végső 
győztesek minden pályamű közül kerülnek a zsűri által kiválasztásra.  



b. A győzteseket e-mailben értesítjük, valamint az oldalon is kihirdetésre kerülnek.  

c. Amennyiben a díjazottak az általuk a regisztráció során megadott e-mail címen 

ill. telefonszámon nem elérhetőek, az ebből fakadó nyereményérvényesítési jogtól 
való elesésért Szervezőt felelősség nem terheli. 

d. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, az utalványok érvényességének 

lejárta után azokat meghosszabbítására nincs lehetőség. 

 

6. Részvételi feltételek 

A jelen pályázaton való részvétel elsődleges feltétele, hogy a pályázó természetes 
személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) a Szervező által meghirdetett pályázat 

honlapján résztvevőként regisztráljon, mely regisztráció során a kötelezően 
kitöltendő adatmezőket kitöltse, valamint a regisztrációs felületről elérhető 

adatvédelmi nyilatkozat és jelen részvételi szabályzat elolvasását követően annak 
tudomásulvételét és elfogadását a megfelelő checkbox kipipálásával tanúsítsa.  

Résztvevők a regisztrációt követően elérhetővé váló felületen max. 5 CEWE 
FOTÓKÖNYVVEL pályázhatnak, amelyeket maguk készítettek, és amelyek feletti 

szerzői jogokat teljeskörűen és kizárólagosan gyakorolják. A feltöltendő és a 
pályázaton részt vevő alkotások nem sérthetik sem a származási ország, sem az 

Európai Unió jogait, sem a képen ábrázolt személyek személyiségi jogait.  

A CEWE FOTÓKÖNYVEK megrendelési ideje nem lehet a pályázat idejéhez képest 
6 hétnél távolabbi. 

7. A pályázat folyamata: 

A sikeres CEWE FOTÓKÖNYV feltöltésről a pályázó e-mailben kap visszaigazolást. 

Az email aljában szereplő linkre kattintva a pályázónak meg kell erősítenie 
nevezését. A megerősített pályaművek egy moderációs felületre kerülnek, ahol a 

CEWE munkatársai 72 órán belül minden CEWE FOTÓKÖNYVET ellenőriznek.  

A kiírásnak, ill. a CEWE elveinek ellentmondó, törvénytelen, erőszakos, rasszista 
vagy pornográf tartalmú, ill. bármilyen (pornográf) visszaélésre lehetőséget adó 
(ide értve meztelen vagy nagyon hiányos öltözetű kiskorú gyermekek képeit is), 

ill. a pályázatot valamilyen módon befolyásolni tudó beküldéseket a CEWE jogosult 
azonnali hatállyal, indoklás nélkül kizárni a pályázatok közül.  

8. A fotókönyv pályázaton történő részvétellel a résztvevő megerősíti, hogy ő a 

feltöltött fotók készítője, és így korlátlan jogokkal bír a könyvben szereplő anyagok 
használatát illetően. Résztvevő szavatosságot vállal továbbá, hogy a feltöltött 

tartalmakkal kapcsolatban harmadik személy semmilyen jogokkal nem 
rendelkezik, különös tekintettel arra, hogy minden, a képen ábrázolt személy 
tudatában van és egyetért a fent megnevezett használati formákkal, és ezek nem 

sértik harmadik felek szerzői jogait. Bármely, harmadik fél által támasztott 
követelésért a pályázó felel, azért Szervező nem vonható felelősségre. 



a. Az átruházott jogok, korlátozás nélkül az alábbiakat tartalmazzák: 

A CEWE FOTÓKÖNYV pályázattal kapcsolatosan:  

- kiállításokon vagy eladóhelyen történő való bemutatás,  
- Interneten és szociális médiákban való bemutatás, 
- harmadik fél által történő, sajtón keresztül történő publikáció 

- CEWE tevékenységének bemutatásra 

 

b. Fentieken túlmutató, szélesebb kereskedelmi célra történő felhasználás esetén 
a szerzővel való egyedi megállapodás szükséges.  

9. A CEWE alkalmazottai és családtagjai, valamint a pályázaton dolgozó vagy a 

pályázatban érintett egyéb személyek részvétele kizárt. 

10. A résztvevő egyetért azzal, hogy neve szerzőként legyen feltüntetve.  

11. A részvétel feltételei alapján a CEWE FOTÓKÖNYVEK közzétételéért sem 
pénzbeli, sem egyéb juttatás nem jár.  

12. Több, azonos vagy szinte azonos (1-1 eltérő felirat, vagy kisé más képi 

sorrend) termék esetén egy termék csak egyszer nevezhető a pályázatra, abban 
az esetben is, ha a megrendelés több, ugyanolyan példányból áll. 

13. A korábban nevezett CEWE FOTÓKÖNYVEK törlése:  

A pályázó, a CEWE felé, a fotopalyazat{kukac}cewe-fotokonyv.hu email címen 

keresztül, írásban történő jelzéssel bármikor visszavonhatja nevezését.  

A CEWE a törlési igényeket a pályázat lezárulásáig minden esetben, 
visszavonhatatlanul teljesíti, tekintet nélkül arra, hogy az igényt ki nyújtotta be. 

Jogvita esetén a CEWE mentesíti magát a döntéshozatal alól.  

14. A CEWE FOTÓKÖNYVEK feltöltésével a résztvevő elfogadja ezen Részvételi 
Szabályzatot. A zsűri döntése végleges. Jogi vita kizárt.  

 

Utolsó módosítás: 2017.10.12.  

  

 


