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P R O I E C T C O - F I N A N T, A T D E :

A KASTÉLY ERDÉLYBEN
DESIGNVERSENYÉNEK
HIVATALOS SZABÁLYZATA
SZERVEZŐ:
A PONT Csoport designversenyt hirdet az alábbi szabályzatnak megfelelően. A jelen szabályzat
betartása kötelező minden résztvevő számára. A szabályzat valamint a verseny menetének részletei
szabadon hozzáférhetők bármely résztvevő számára a Kastély Erdélyben Facebook oldalán, illetve a
http://shop.kastelyerdelyben.ro/designverseny oldalon.

CÉL ÉS TARTALMI ELVÁRÁSOK:
Ez a verseny a törvényes előírásoknak megfelelően zajlik, célja, hogy a Kastély Erdélyben programot
népszerűsítése. A verseny teljes mértékben online felületen zajlik.
A verseny minden alkotni vágyó művész és grafikus számára nyitott, elsősorban azok számára,
akiket megihlet az erdélyi kastélyok témája. Az alkotókat arra kérjük, hogy a pályamunka
megalkotásánál a kastély fogalmához kapcsolódó képzettársításokat, hangulatokat - például
nosztalgia, elegancia, szabadidő, természetközeliség, történelmi korok, építészeti stílusok,
kastélykert, mesevilág, tündérkert stb. használják inspirációforrásként.
A designra vonatkozóan más tartalmi megkötés nincs. A pályázókat arra kérjük, hogy a grafika
mellé egy-egy alkalmazott formát (termék mockup-ot) is csatoljanak. A mockup készítése nem
kötelező jellegű. A verseny után a nyertes designt a következő hordozókra/termékekre visszük fel:
póló, bögre, szatyor, napló, hűtőmágnes. A nyertes design szerint készülő termékek a shop.
kastelyerdelyben.ro online boltban kerülnek forgalmazásba, és az eladásokból származó bevételeket a
Kastély Erdélyben Alap támogatására fogják használni.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2017. október 10., éjfél

EREDMÉNYHIRDETÉS:
2017. október 13.

TECHNIKAI ADATOK:
Egy pályázó több munkával is benevezhet a versenyre, azonban a verseny után egyetlen
nyertes design kerül kiválasztásra.
A design lehet fehér-fekete vagy színes, a beküldési formátum pedig .jpg, .png vagy .pdf, a fájl
mérete pedig max. 2 MB.
A pályamunkákkal kapcsolatos egyetlen kötelező grafikai elem, hogy tartalmaznia kell a Kastély
Erdélyben angol nyelvű logóját, mely a http://shop.kastelyerdelyben.ro/designverseny oldalról tölthető
le.
A pályamunkákat a castle@pontgroup.org e-mail címre várjuk csatolmány formájában, az e-mail
tárgya Kastely Erdelyben designpalyazat legyen.

A VERSENY NYEREMÉNYE:
2500 lej, melyből a verseny kiírója levonja a törvény által előírt kötelező járulékokat (16% adót).

ZSŰRI:
A zsűri tagjai: Balázsi-Pál Ágnes, a PONT Csoport igazgatója; Fóris Réka, a Kastély Erdélyben
online bolt menedzsere, Porcsalmi Balázs és Georgiana Ciceo designerek.
Az elbírálást követően a nyertest e-mailben és telefonon értesítjük, valamint nevét közzétesszük a
Kastély Erdélyben Facebook oldalán és a http://shop.kastelyerdelyben.ro/designverseny oldalon.

ELBÍRÁLÁSI KRITÉRIUMOK:
- A grafika komplexitása és művészi kivitelezése
- A design megfelel a verseny leírásában szereplő tartalmi és formai elvárásoknak

RÉSZTVEVŐK:
A versenyen bárki részt vehet, kivételt képeznek a verseny meghirdetői és ezek első fokú rokonai.
A versenyen résztvevő személyek vállalják, hogy ezeket a szabályokat fenntartás nélkül betartják.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:
1. A verseny minden résztvevőjétől a következő személyes adatokat kérjük: teljes név, e-mail cím és
telefonszám.

2. A verseny nyertesétől a fenti személyes adatokon kívül a szerződéskötéshez további adatokra lesz
szükség: lakcím, személyi szám és személyi igazolvány másolata.
A szervező garantálja, hogy a hatályban lévő személyi adatok jogvédelmét szolgáló törvényeket
betartja, és ennek értelmében a személyi adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

A DÍJ ÁTVÉTELE:
A nyeremény átvételének feltétele, hogy a kiértesítést követő 5 munkanapon belül megtörténjen
a szerződéskötés a PONT Csoport és a nyertes között. A szerződéskötés helyszíne: a PONT Csoport
székhelye: Kolozsvár, Mărginașă u., 42. sz.

COPYRIGHT:
A szervezők garantálják, hogy a beküldött pályamunkákat a nyertes munka kivételével nem
használják fel.
A beérkezett pályamunkákat a szervezők egy Facebook albumba töltik fel és teszik publikussá a
Kastély Erdélyben Facebook oldalán.
A verseny nyertese a díjazott pályamunka minden szerzői jogát átruházza a PONT Csoportra, mely
szabadon felhasználhatja azt a Kastély Erdélyben program népszerűsítését szolgáló bármely termék
elkészítésére.
A verseny minden résztvevője garantálja munkája eredetiségét, és hogy a design minden elemének
szerzői joga őt illeti. A verseny szervezője nem vállal felelősséget a munkák eredetiségét illetően, ez
teljesen a részvevők felelőssége.

MÓDOSÍTÁSOK:
A szervező fenntartja a jogot a szabályzat módosítására. Minden változtatás ennek a szabályzatnak
a kiegészítését fogja képezni, és elérhető lesz http://shop.kastelyerdelyben.ro/designverseny oldalon.
A változtatások közzétételük napján lépnek hatályba. A szervező semmilyen felelősséget nem vállal
arra vonatkozóan, hogy az esetleges változtatások eljutnak-e a résztvevőkhöz, mivel azok elérhetőek
lesznek a fent megadott honlapon.
A résztvevők sem az esetleges változtatások, sem pedig a verseny határidő előtti lezárása esetén
nem igényelhetnek kártérítést.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a verseny nyertesétől a végső alkalmazás előtt kisebb
módosításokat kérhet a desingra vonatkozóan.

A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE:
A szervező felelőssége szigorúan a verseny lebonyolítására, a nyeremény odaítélésére és átadására
korlátozódik.
A szervezőnek jogában áll kizárni a versenyből mindazokat, akik nem felelnek meg a verseny
szabályzatában leírt követelményeknek, vagy akik tekintetében a csalás gyanúja merül fel.

