Pályázati feltételek
A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Karnak Kft. (6721.
Szeged, Brüsszeli krt. 10/a által meghirdetett és a www.karnak.hu weboldalon elérhető,
Az Év Menyasszonyi Ruhája elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi
feltételekkel.
A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Karnak Kft.
A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül,
automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek
ismeri el az abban foglaltakat.
1. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázaton részt vehet minden 18 életévét betöltött természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel és adószámmal rendelkezik, és aki a jelen
Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben
nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).
A Pályázaton való részvételből kizártak köre:
• a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
• A nyertes pályázók személyi jövedelemadó elszámoláshoz szükséges adatokkal és
nyilatkozatokkal nem rendelkezők.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását,
illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat
időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Karnak
Kft. nem értesíti a Pályázót.
A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai
megfelelnek a valóságnak.
2. A Pályázat leírása
Magyar tervezésű és kivitelezésű, a 2020-as menyasszonyi ruha trendek valamely
irányzatába illeszkedő, hordható menyasszonyi ruha megalkotása a cél. Az első körben
figyelembe vesszük a beküldött rajzok és fotók kreatív kivitelezését.

A második körben a zsűri az alábbiakban részletezett zsűrizési szempontok alapján
választja ki a 15 legjobb modellt, melyek élőben, próbababán, 36-38-as méretben kerülnek
majd a zsűri elé bemutatásra.
A kiválasztott 15 ruha és a közönségdíjas alkotás kiállításra kerül az Őszi Esküvő
Kiállításon.
A legszebb 15 ruhából 14-et a közönség divatbemutatón is megtekinthet a kiállítás
műsorának részként.
A zsűri által kiválasztott 40 legszebb pályázó modellre a nagy közönség a pályázat
közösségi média oldalán (https://www.facebook.com/azevruhaja ) szavazhat, a legtöbb like-ot
kapó modell kapja meg a pályázat Közönség Díját.
3. A Pályázat időtartama
A Pályázat 2020. február 01. és 2020. szeptember 30. között zajlik.
A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a
Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és
befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok
nem kerülnek elbírálásra.
4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen
Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul
teljesítik.
A Pályázat részvételi feltételei:
 a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon,
hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő
hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és
időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 a www.eskuvoicsipke.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós
és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,
 egy Pályázó egy e-mail címről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a
www.eskuvoicsipke.hu weboldalon, és vehet részt a Pályázaton. Ha valaki mégis
több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Pályázaton, azt a Karnak Kft.
valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
 egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több
jelentkezés esetén a Karnak Kft. a Pályázót valamennyi jelentkezését tekintve
kizárja a Pályázatból.
Jelentkezni a leírás 1.sz mellékletében lévő kitöltött és aláírt adatlap és maximum 3
pályaműről készült, pályaművenként 1 db. rajz és maximum 5 db fotó, (jpeg
formátumban, fotónként maximum 500 KB terjedelemben) elektronikusan
az evruhaja@eskuvoicsipke.hu email címre történő beküldésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30. 24:00 óra.
A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem
érvényes, azt a Karnak Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati

anyaga nem kerül elbírálásra.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a
jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.
5. Díjak:
A pályamunkák közül a szakmai zsűri választja ki a legjobb 15 kreációt, amelyek
kiállításra kerülnek az Őszi Esküvő Kiállításon is. A zsűri a legtökéletesebb,
legizgalmasabb, a 2020-es trendeknek leginkább megfelelő darabokat díjazza. A 15
legjobb kreáció közül a szakmai zsűri döntése alapján I,. II., III.,díj, valamint közönségdíj
kerül átadásra.
I.Helyezett:
Díszoklevél
150.000,- Ft-os vásárlási utalvány - Esküvőicsipke.hu felajánlása
Esküvő Classic Magazinban és online felületén megjelenés és a ruha fotózása
A ruha bemutatásra kerül a Őszi Esküvő Kiállításon megrendezésre kerülő
díjátadóval egybekötött divatbemutatón
200 000 Ft –os vásárlási utalvány ami megjelenési lehetőséget biztosít a 2021. évi
Őszi Esküvő Kiállításon.
II.Helyezett:
Díszoklevél
50.000,- Ft-os vásárlási utalvány - Esküvőicsipke.hu felajánlása
Esküvő Classic Magazinban és online felületén megjelenés
a ruha bemutatásra kerül a Őszi Esküvő Kiállításon megrendezésre kerülő
díjátadóval egybekötött divatbemutatón.
III.Helyezett:
Díszoklevél
30.000,- Ft-os vásárlási utalvány - Esküvőicsipke.hu felajánlása
Esküvő Classic Magazinban és online felületén megjelenés
a ruha bemutatásra kerül a Őszi Esküvő Kiállításon megrendezésre kerülő
díjátadóval egybekötött divatbemutatón.
4-10. Helyezett:
Díszoklevél
a ruha bemutatásra kerül a Őszi Esküvő Kiállításon megrendezésre kerülő
díjátadóval egybekötött divatbemutatón.
Közönségdíj:
Díszoklevél
50.000,- Ft-os vásárlási utalvány - Esküvőicsipke.hu felajánlása
Esküvő Classic Magazinban és online felületén megjelenés

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak
alapján nyereményre jogosult Pályázó.
A Karnak Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton
nem oszt ki.
6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása
A fotók és rajzok alapján történő előzsűrizés első körében a zsűri 2020. október 12-ig
kiválasztja a legjobb 40 modellt, melyek a közönségdíj elnyeréséért a pályázat közösségi
oldalán (https://www.facebook.com/azevruhaja), a pályázó megnevezése nélkül kerülnek
bemutatásra. Második körben 2020. október 20-ig az élőben történő megtekintésre kerülő
legjobb 15 ruha kiválasztása történik.
A ruhák élőben való megtekintésével történő zsűrizés és a nyertesek kiválasztása 2020.
október 31-ig történik.
A divatbemutatóval egybekötött eredményhirdetés 2020. november 8-án az Őszi Esküvő
Kiállításon történik.
A pályázatokat zsűri bírálja el és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén
túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem
köteles indokolni.
A zsűri tagjai:
Bálint Sára – divattervező
Dégi Attila – Őszi Esküvői Kiállítás
Körmendy-Szomoru Kata – menyasszony stylist
Molnár Krisztina – Esküvő Classic Magazin
Nyári Zsuzsa – Esküvőicsipke.hu
A zsűrizés szempontjai az egyediség, kivitelezés, hordhatóság, anyag használat és a
2020-as trendek valamelyikébe illeszkedés.
A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor.
Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott
határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Karnak
Kft., illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.
Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen
Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt
visszavonja.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és
lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást
visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.
7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen és
telefonszámon haladéktalanul értesítjük.
A Karnak Kft. a nyertesek nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a Karnak Kft., az
Esküvőicsipke.hu, az Esküvő Classic Magazin és az Őszi Esküvői Kiállítás weboldalán és
közösségi média oldalán, valamint a pályázat közösségi oldalán teszi közzé 2020.
november 15-ig.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím,
e-mail cím, telefonszám, magyarországi adószám megadása.
8. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Pályázó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak
az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.
A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és
magyarországi adószámmal rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni.
9. Adatkezelés
A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató
irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Karnak Kft. Általános Adatkezelési
tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://eskuvoicsipke.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ).
1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: Karnak Kft..
Cím: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 10/a
E-mail: info@karnak.hu
Web: www.karnak.hu,
Telefon: +36 62 426 640
Adószám: 10422360-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-000565
Bejegyző bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@karnak.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Ezzné dr. Nyári Zsuzsanna ügyvezető
igazgató
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.
2. Adatkezelési cél és jogalap
A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a regisztráció során megadott adatainak
alábbi
adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap
keletkezik:
Kezelt adatok és az
Az adatkezelés célja
adatkezelés
megnevezése
A Pályázaton résztvevő
A Pályázat lebonyolítása
Pályázó neve,
kapcsolattartási adatai (név,
felhasználónév, e-mail cím)
A Pályázat során beküldött A Pályázat lebonyolítása
fényképeket
Átláthatóság biztosítása
kizárólag a Pályázattal
kapcsolatosan
nyilvános közzététele ezen
kiírás 7. pontjában
megnevezett médiákban
A Nyertes adatainak kezelése A Pályázat lebonyolítása
(név, lakcím vagy
Pályázat tisztaságának
tartózkodási hely, adószám demonstrálása.
vagy adóazonosító jel)

Az adatkezelés
jogalapja
Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása

Kezelt adatok és az
adatkezelés
megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

3. Az adatok megőrzési ideje
A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban
meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés
időtartamát:
Kezelt adat
Időtartam
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve,
a Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím)
A Pályázaton a Pályázó által beküldött fotók a Pályázat időtartama alatt, és a díj kiosztást
követő 6 hónapig a Pályázat közösségi
média oldalán
A Nyertes adatainak kezelése (név, lakcím 8 év
vagy tartózkodási hely, szükség esetén
adószám/adóazonosító jel)
A Karnak Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési
igényekről (Igényérvényesítési cím: ny.zsuzsa@karnak.hu, Karnak Kft. 6721 Szeged,
Brüsszeli krt. 10/a) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési
feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
4. Az érintett jogai és jogorvoslat
Részletes tájékoztatást a Karnak Kft. Adatkezelési Tájékoztatója
fejti ki részletesen (link: https://eskuvoicsipke.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ).
10. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy
szállítási késedelemért a Karnak Kft. nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk
tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából
adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra
történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Karnak Kft-nek általában nem áll
módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és
anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.
A Karnak Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel
kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a
nyertesekkel kapcsolatos, a Karnak Kft.-vel vagy bármely harmadik személlyel
szembeni igényérvényesítésről.
A Karnak Kft. a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,
teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.
Karnak Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a
Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal
technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Karnak Kft. nem felel továbbá a rajta
kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással

vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
A Pályázat során beküldött fotókkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik
felelősséggel.
A Karnak Kft. kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy
a
Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott,
vagy
egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni
vagy nem
vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik
személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Karnak Kft-vel szemben bármilyen
igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Karnak Kft. által
megkövetelt intézkedést megtenni, és a Karnak Kft-nek megtéríteni minden olyan
kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Karnak Kft-t a Pályázó bármely jogellenes
magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
11. Egyéb
A Karnak Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 60 napig elérhető a
www.eskuvoicsipke.hu weboldalon.
Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő
jelentkezéskor megadott e-mail címről az evruhaja@eskuvoicsipke.hu e-mail
címre. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.
Kelt: Szeged, 2020.01.31.

1. sz. melléklet

JELENTKEZÉSILAP

Név:
Cím:
Cégnév (nem kötelező):
E-mail:
Telefon:
Pályaművek száma:
Fotók száma:
Aláírásommal elfogadom a https://eskuvoicsipke.hu/wpcontent/uploads/2019/05/P%C3%A1ly%C3%A1zati-ki%C3%ADr%C3%A1s2019.doc linken olvasható jelentkezési feltételeket és adatkezelési szabályzatot.
Dátum:
Aláírás:

