A Német.Karrier.Siker. kampány keretében megrendezésre kerülő
„deutsch+ich=?“ videóverseny részvételi feltételei
1. A versenyben való részvételre jogosult személyek
A versenyben 2-4 fős tanulói csoportok vehetnek részt. A csapat tagjai a magyar állam területén
található iskolák valamelyikének 10., 11. vagy 12. osztályos tanulói lehetnek. A Német.Karrier.Siker.
kampány szervezői kérésére a résztvevők tanulói jogviszonyukat diákigazolvánnyal igazolhatják.
Egyéb képzési intézmények a dke.wettbewerb@gmail.com e-mail címen érdeklődhetnek, hogy a
versenyen részt vehetnek-e.
Pedagógusok a tanulók számára meghirdetett versenyen nem vehetnek részt. A tanítási időn és az
iskolán kívüli forgatási munkák nem számítanak tanítási időnek, így nincs szükség pedagógus
felügyeletére. A szervezők nem vállalnak felelősséget azokért a személyi és tárgyi károkért, amelyek
a verseny folyamán keletkezhetnek.

3. A film
A film maximum időtartama 2 perc lehet, minimális időtartam nincs meghatározva. A filmben nem
kell élő személyeknek szerepelni, a film lehet rajzfilm vagy animáció.
Amennyiben a felhasznált filmzene, képek és egyéb tárgyak jogával harmadik személy rendelkezik,
úgy a jogtulajdonos engedélyét be kell szerezni annak érdekében, hogy azokat a filmben használni
lehessen.
A videófilmekben a Német.Karrier.Siker. kampánylogónak legalább egyszer valahol meg kell
jelennie. A filmet készít tanulók és az iskola neve a film végén kerüljön feltüntetésre.
2019. január 15-ig az elkészült filmmel együtt be kell nyújtani a film készítői és a filmben szereplő
személyek által kitöltött és aláírt, a személyes adatok felhasználására vonatkozó beleegyező
nyilatkozatot (Beleegyező nyilatkozat).
4. Felügyeleti kötelezettség a díjátadóra
A Német.Karrier.Siker. kampány szervezői nem kötelesek vállalni a budapesti díjátadásra való utazási
felügyeletet. A felügyeletet az adott díjazott csoport által megnevezett, nagykorú felügyelő személy
látja el. Az iskola az érintett tanulókat a tanítás alól felmentheti. A rendezvényen való részvételről a
szervezők igazolást állítanak ki.
5. Akadályoztatás a díjátadón való részvétel esetében
Amennyiben a díjátadás időpontjában a csoport vagy annak egyes tagjai nem tudnak részt venni, úgy
haladéktalanul
tájékoztatni
kell
a
Német.Karrier.Siker.
kampány
szervezőit
a
deutsch.karierre.erfolg@gmail.com e-mail címen. Ha a kísérő személy nem biztosítható, a díjátadó
időpontja előtt legalább két héttel értesíteni kell a kampány szervezőit a
deutsch.karierre.erfolg@gmail.com e-mail címen.
Abban az esetben, ha a csoport tagjainak több, mint 50%-a vagy a kísérő személy a díjátadón nem
tud részt venni, a kampány szervezői fenntartják a jogot, hogy az adott tanulócsoport helyett a
következő helyezettet részesítse díjazásban és hívja meg a díjátadóra Budapestre.

6. Viselkedési szabályok a versennyel kapcsolatos utazás során (díjátadó, nyeremény utak,
rendezvények)
A versennyel kapcsolatos utazásokra a magyar iskolai jogszabályok érvényesek. Ennek megfelelően
be kell tartani a kísérő személy utasításait. Tilos alkoholt és drogot fogyasztani vagy bármilyen
törvénybe ütköző cselekedetet végrehajtani vagy viselkedést tanúsítani. Ezek be nem tartása az utazás
megszakítását vonja maga után. Az utazás megszakításával járó többletköltségeket a diákoknak
illetve szüleiknek/gondviselőiknek kell viselni. Ezeknek a szabályoknak a betartása a nagykorú
diákokra is vonatkozik.
7. Utazási költségek
A díjátadóval kapcsolatos utazási költségeket a verseny szervezői az utazási bizonylat vagy számla
ellenében állják. Az utazás történhet menetrendszerinti buszjárattal, vonattal vagy
személygépkocsival. Gépkocsival való utazás esetén az elszámoláshoz az aktuális NAV rendelet az
irányadó: http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
A távolságszámítás alapja a maps.google.com oldal szerinti kiindulás és célpont közötti legrövidebb
távolság.
A díjak adott esetben az utazási költségeket is magukban foglalják.
7. Személyiségi jogok és a filmmel kapcsolatos jogok (hang és kép)
A filmben szereplő személyek -18. év alattiak esetében a szülő/gondviselő - beleegyező
nyilatkozatára van szükség. A film készítői a Német.Karrier.Siker. kampányra ruházzák a filmmel
kapcsolatos felhasználói jogokat.
A felhasználási jog kiterjed az Alkotás(ok) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére,
terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes és szociális média által) nyilvánosságra
hozatalára és átdolgozására. A „Deutsch + Ich = ?“ verseny során keletkező szövegeket, fényképeket,
hang- és videóanyagokat a Német.Karrier.Siker szociális média felületein (Facebook, Youtube,
Instagram) és honlapján (www.Deutsch.Karriere.Erfolg.com) jelennek meg. A videók a
Német.Karrier.Siker kampány rendezvényein is felhasználásra kerülnek. A Német.Karrier.Siker
kampány továbbá a kampányban mindenkor résztvevő szervezetek számára saját reklámcélokra a
filmet rendelkezésre bocsájthatja, így azok a részt vevő szervezetek. A nyilvánosságra hozáshoz a
Hozzájáruló további hozzájárulása nem szükséges.
A film harmadik személy számára nem kerül átadásra. A szerzői jogokkal azok a személyek
rendelkeznek, akik a videót elkészítették és abban közreműködtek.
A versenyben résztvevők tudomásul veszik, hogy a versenyt követően a kampányteam megkereshetii
őket írásban annak érdekében, hogy a kampány aktuális helyzetéről tájékoztatást nyújtson.
A résztvevők személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, személyigazolványszám) harmadik személy
részére nem kerülnek továbbadásra. A résztvevők személyes adatait a kampány szervezői a tanulókkal
való kapcsolattartás céljából a Német.Karrier.Siker. kampány befejezéséig használják. A résztvevők
írásbeli kérelmére e-mail címük törlésre kerül.
A jogi út kizárt. Az esetleges változtatás jogát fenntartjuk. A részvételi feltételek figyelmen kívül
hagyása a versenyből való kizárást vonja maga után.
Budapest, 2018. november 13.

