SÉTA Program Részvételi Szabályzat

1. A SÉTA program szervezője és lebonyolítója
A meghirdetett program szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest ,Bécsi út 122124., a továbbiakban: Szervező). A SÉTA, azaz a Sajtó és Tanulás a Mediaworks Hungary Zrt. által szervezett
médiapedagógiai program. A Szervező a SÉTA programba a működési területéhez tartozó gimnáziumokat és
szakközépiskolákat vonja be a következő megyékben: Baranya megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye,
Nógrád megye, Somogy megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tolna megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Fejér
megye, Veszprém megye, Vas megye, Zala megye, Győr-Moson-Sopron megye, Csongrád megye, Borsod-AbaújZemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye A Szervező a programhoz csatlakozó
középiskolák tanulói számára elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint napilapjaiba publikálási lehetőséget biztosít.
2. A Programban részt vevő középiskolák és természetes személyek (diákok)
A 2019/2020. tanév SÉTA programjaira az 1. pontban felsorolt megyékben található középiskolák jelentkezhetnek a
jelen részvételi szabályzat 1. számú mellékletét képező regisztrációs adatlap kitöltésével. A jelentkezés abban az esetben
érvényes, ha a jelentkezési adatlapon megjelölésre kerül a kapcsolattartó tanár neve. A kapcsolattartó tanár segíti a
programba jelentkező diákok munkáját, valamint a diákok törvényes képviselőinek hozzájárulásával együtt megküldi a
Pályázó diákok által elkészített cikkeket a Szervező részére.
A programban részt vehet minden a programhoz csatlakozó középiskola tanulója, aki Magyarországon állandó
lakóhellyel rendelkezik, a 14. életévét betöltötte, és középiskolai tanulmányokat folytat, (a továbbiakban: Résztvevő,
Pályázó, Diák).
3. A Program időtartama
A Programot a Szervező a megyei napilapokban, 24 ÓRA, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, Nógrád Megyei
Hírlap, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Néplap, Új Dunántúli Napló, Dunaújvárosi Hírlap, Fejér
Megyei Hírlap, Napló, Zalai Hírlap, Vas Népe Kisalföld, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország,
Hajdú-Bihari Napló című nyomtatott és online sajtótermékeiben hirdeti meg.
A program 2019. november 4. napjától 2019. november 29. napja között zajlik.
4. A Program célja
A program ideje alatt a programban részt vevő Diákok számára a Szervező cikkpublikálási lehetőséget biztosít a 3.
pontban megjelölt nyomtatott és online sajtótermékeiben.
5. A Program menete
5.1. Részvétel
A Programban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő iskola kijelölt kapcsolattartó tanára az adott megye napilapjában
megjelent felhívás alapján postai úton (borítékban) vagy e-mailen megküldje a középiskola jelentkezési lapját
(regisztrációs lapját, 1. számú melléklet) a napilap megyei székhelyére, vagy a felhívásban megjelölt e-mail címre.
A Programhoz csatlakozott középiskola tanulóinak pályázatait, valamint a 18 év alatti diákok törvényes képviselőjének
hozzájáruló nyilatkozatát a kapcsolattartó tanár küldi meg a Szervező részére.
A pályázat abban az esetben érvényes, ha a kapcsolattartó tanár a pályázattal együtt megküldi a törvényes képviselő
hozzájáruló nyilatkozatát (eredeti példányban, aláírva) a megadott postacímre.
A beérkező pályázatokból a 3. pontban megjelölt napilapok szerkesztőségei a program időtartama alatt, minden héten, a
területükön tanuló diákok írásaiból állítják össze a napilapok online oldalán a SÉTATÉR oldalt, a nyomtatott
sajtótermékekben pedig a SÉTATÉR mellékletet.

5.2. A Pályázat értékelése
A Programban részt vevő diákok közötti verseny menete
A résztvevő diákok pályázatainak értékelése 2019. december 1. és 12. napja között zajlik. Az eredményhirdetés
időpontja: 2019. december 16. …
A beérkezett pályázatokat az adott napilap szerkesztősége által felállított 3 tagú zsűri értékeli és a beérkezett pályázatok
közül kiválasztja a legjobb 3 pályaművet.
Az adott megyei napilap nyertesei a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő diákok közül a Program
végén kerülnek kiválasztásra.
Az első 3 helyezett lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen a 2020. nyarán megrendezésre kerülő SÉTA táborban.
A Nyertesek az egyes megyei napilapoknál az alábbi nyereményekben részesülnek:
1. helyezett: Aranytollas diák, 4000 Ft értékű arany színű toll és 1 db 25 000 Ft értékű könvvutalvány
2. helyezett: oklevél
3. helyezett: oklevél
A Programban részt vevő kapcsolattartó tanár díjazása
Minden résztvevő iskolában a kapcsolattartó tanár, aki aktívan segíti a gyerekek munkáját, egy 20 000 Ft értékű
könyvutalványban részesül és lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen a 2020. nyarán megrendezésre kerülő SÉTA
táborban.
A Programban részt vevő iskolák közötti verseny menete
A Programban résztvevő iskolák is versenyeznek minden megyében. A Programban résztvevő iskolák által megküldött
cikkeket az adott napilap szerkesztősége által felállított 3 tagú zsűri értékeli. A zsűri a cikkeket 1-100-ig terjedő
pontszámmal értékeli.
A Programban résztvevő iskolák aktivitását a Szervező online felületeken méri. Az aktivitás mérése az adott megyei
napilap facebook oldalán történő cikkmegosztás, olvasottság, lájkolás alapján történik. Az aktivitások által 1-100-ig
terjedő pontszám érhető el.
A zsűri értékelése, valamint az aktivitás által elérhető pontszámok 50-50%-ban számítanak bele a végeredménybe.
Nyeremény:
Az egyes megyékben a legtöbb pontszámot elérő iskola nyereménye egy 150 000 Ft értékű Edenred utalvány.
5.3. Szerzői jog, felhasználási jogok
A Szervező előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a pályázattal kapcsolatos bármilyen tartalom felhasználása,
publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. A pályázó a létrehozott mű/művekre (a továbbiakban: Mű) vonatkozó
vagyoni jogokat a Mediaworks Hungary Zrt.-re ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljes körűen és
korlátozásmentesen. Ennek értelmében a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) alapján
a Szervező kizárólagos, földrajzi és időbeli korlátlan jogot szerez a Mű egészének vagy valamely azonosítható részének
bármely formában történő felhasználására, így többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára, a Mű nyilvánossághoz való
közvetítésére, továbbközvetítésére, terjesztésére, nyilvános előadására és minden felhasználás mód engedélyezésére. A
felhasználási jog kiterjed arra is, hogy a jelen Szerződés teljesítése során létrehozott/átdolgozott mű felhasználását a
Szervező személyek részére engedélyezze. A Szervező köteles tiszteletben tartani a Szjt-ben meghatározott, a szerző
személyéhez fűződő jogokat.
5.4. A nyertesek értesítése
A Nyertesek nevét a Szervező az adott megyei napilap Aranytoll hirdetésében teszi közzé.

5.5. A nyeremény átadása
A Szervező a nyerés tényéről a nyertest postai úton vagy e-mailben értesíti. A Szervező a nyereményt a nyertes
Résztvevőnek személyesen adja át, a nyertessel egyeztett időpontban. A Résztvevő köteles együttműködni a
nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény
a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény
készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.
5.6. Kizárás a Pályázatból
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:


a pályázatra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 14. életévét;



olyan oktatási intézmény tanulójaként küldte be jelentkezését, amely intézmény nem tagja a programnak



a szülői hozzájáruló nyilatkozat megküldésére nem került sor



az eredményről történő értesítésre 10 munkanapon belül nem válaszol;



bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;



bizonyítható, hogy a Pályázat menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;



a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;



jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

6. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes
részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében.
7. Adatvédelem és adatkezelés
A Mediaworks Hungary Zrt. kiemelten fontosnak tartja a Programban részt vevő természetes személyek, mint
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét. A
Programban való részvétellel a Programban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus:
Programban részt vevő
természetes személy
törvényes
képviselőjének neve







Programban részt vevő
természetes személy
törvényes
képviselőjének
lakcíme








Cél:
Jogalap:
Időtartam:
Programban részt vevő az érintett önkéntes 6 hónap
hozzájárulása
azonosítása
Programban való részvétel
Nyeremény
kézbesítése/átadása,
Programban részt vevő
értesítése,
egyéb
jogszabályi
kötelezettségek teljesítése
Programban részt vevő az érintett önkéntes 6 hónap
azonosítása,
hozzájárulása
Programban való részvétel,
Nyeremény
kézbesítése/átadása,
Programban részt vevő
értesítése,
egyéb
jogszabályi
kötelezettségek teljesítése

Programban részt vevő
természetes személy
törvényes
képviselőjének e-mail
címe






Programban részt vevő
diák neve életkora,
oktatási
intézményének neve és
címe
Programban részt vevő
oktatási
intézmény
neve
címe,
kapcsolattartó
tanár
neve



Nyertes
pályázóadóazonosító
jele, adószáma







Programban részt vevő az érintett önkéntes 6 hónap
hozzájárulása
azonosítása,
Programban való részvétel,
Programban részt vevő
értesítése,
egyéb
jogszabályi
kötelezettségek teljesítése

Programban részt vevő az érintett önkéntes 6 hónap
hozzájárulása
azonosítása,
Programban való részvétel
Programban részt vevő az érintett önkéntes 6 hónap
hozzájárulása
azonosítása
Programban való részvétel

jogi kötelezettség 8 év
teljesítése, az adózás
rendjéről
szóló

2003. évi XCII.
törvény,
a
számvitelről szóló
2000.
évi
C.
törvény, a személyi
jövedelemadóról
szóló 1995. évi
CXVII.
törvény
alapján
A Programban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá
vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen.
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a
Programban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:
jogszabályi kötelezettségek
teljesítése
Nyeremény
kézbesítése/átadása

Mediaworks Hungary Zrt.,
1034 Budapest, Bécsi út 122-124,
adatekezeles@mediaworks.hu
Ha a Programban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre,
törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is
kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A Résztvevő a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:
• cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• telefon: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: naih.hu

8. Kapcsolat
A Programmal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 9-17 között 88-541-600 telefonszámon lehet.
9. Vegyes rendelkezések
A Pályázó a Séta programban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az
Adatvédelmi Tájékoztatót és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a
mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el. A Pályázó a Részvételi szabályzat elfogadásával egyidejűleg
elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül
elfogadta. Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el,
a Pályázatból kizárásra kerül. A Részvételi szabályzatot a Szervező a www.zaol.hu, www.vaol.hu, www.feol.hu,
www.duol.hu, www.veol.hu, www.kemma.hu, www.sonline.hu, www.teol.hu, www.bama.hu, www.nool.hu,
www.heol.hu, www.baon.hu, www.szoljon.hu, www.beol.hu oldalain teszi közzé. A Szervező a Program teljes
időtartama alatt biztosítja a Részvételi szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. A Nyertesek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Pályázaton feltüntetett nevet, életkort (kiskorú gyermek nevét és életkorát), a
nyerés tényét közzé tegye.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.
Pályázó a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja
el irányadónak.
A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és
az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.
A Részvételi Szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.
Veszprém, 2019. szeptember 17.

Mellékletek:
1. sz melléklet: Regisztrációs adatlap
2. az. melléklet Szülői hozzájáruló nyilatkozat

1.

számú melléklet

REGISZTRÁCIÓS LAP
a 2019/2020. tanév SÉTA programjaira
A SÉTA projekt őszi félévi időtartama: 2019. november 4.– 2019. november 29.
Iskolánk részt kíván venni a SÉTA projekt 2019/2020. tanév őszi félévi
programjában.
Intézmény neve:
Intézmény címe:
Kapcsolattartó tanár:
Telefon / mobil (melyen a kapcsolattartó nyáron is elérhetô):
E-mail-cím:
Az iskola honlapjának címe:
A SÉTA programban részt vevő diákok száma:

fő

A SÉTA programban részt vevô oktatók:
Oktató neve

Szak(ok)

Az oktatás formája:
• A „Mozgókép és médiaismeret” tantervi modul keretében
• Tantervbe beépítve magyar illetve egyéb órákon
• Délutáni fakultáció
• Délelôtti órákon és fakultációkon vegyesen
A regisztrációs lap visszaküldési határideje: 2019. október. 15.

Kelt:
aláírás

2. számú melléklet
Kérjük, hogy a formanyomtatványt hiánytalanul szíveskedjen kitölteni és aláírni.
Törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata a SÉTA programban való részvételhez

Gyermek neve: _______________________________________
Gyermek életkora: _______________________________________
Gyermek oktatási intézményének neve, címe: _______________________________________

Törvényes képviselő neve: _______________________________________
Törvényes képviselő email címe: _______________________________________
Törvényes képviselő lakcíme: _______________________________________
Alulírott……………………………………….……………………………………………………....,
mint a …………………………………………………………………………………..nevű gyermek
törvényes képviselője hozzájárulok ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. (Szervező) a kiskorú
gyermekem személyes adatait (név, életkor) a SÉTA programban történő részvétele céljából a
Részvételi szabályzatban és a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően
kezelje.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Program díjának megnyerése esetén a Szervező a kiskorú
gyermekem nevét és életkorát, a nyerés tényét a ……………………… napilapban közzétegye.
Tudomásul veszem, hogy Pályázatáért semmilyen díjazás nem illet meg, azokat önként és ingyenesen a
Pályázatban való részvétel során bocsátottam a Szervező rendelkezésére. Szavatosságot vállalok azért,
hogy a beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, publikációk a Szervező vagy harmadik
személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

Tudomásul veszem, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül
törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő
jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát, valamint a Részvételi szabályzatban foglalt feltételeket,
rendelkezéseket.
………………………………………………………
szülő (törvényes képviselő) aláírása
Kelt:_____________, 2019. ________ hó _________nap

Tanú:

Tanú:

__________________________

__________________________

Név

Név

__________________________

__________________________

Aláírás

Aláírás

__________________________

__________________________

Lakcím

Lakcím

