SZABÁLYZAT
A SPOTI STUDIO „NAGY BRAND CASTING” pályázatának
hivatalos részvételi szabályzata

1.

A pályázat szervezője

A SPOTI STUDIO „NAGY BRAND CASTING” pályázat (a továbbiakban: „Pályázat”) szervezője a SPOTI STUDIO Kft.
(székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 20.; cégjegyzék szám: 01‐09‐345877; adószám: 27034042‐2‐41), a továbbiakban
együtt: "Szervező”).
A Pályázathoz kapcsolódó adatkezelést és adatfeldolgozást a Szervező végzi.
2.

A Pályázat célja

A pályázati felhívás célja, hogy a SPOTI STUDIO megtalálja Magyarország legkreatívabb marketingesét, aki őszinte
elhivatottsággal tudja képviselni az általa menedzselt márkát annak minden tulajdonságával, és képes úgy
bemutatni az adott terméket a zsűri számára, hogy a szakemberek is megtalálják azt a szépséget a Pályázó
termékben, mely egy reklámfilm keretein belül is jól megjeleníthető.
3.

A Pályázat menete

A nevezés díjmentes minden pályázó számára.
A Pályázatban való részvétel feltétele a www.spotistudio.com weboldalon található pályázati űrlap kitöltése, valamint
a pályázati anyag feltöltése a weboldalra.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
min. 1 db képet a pályáztatott termékről (jpg vagy png formátum)
1 db kreatív motivációs levél 10‐15 mondatban, mely bemutatja a termék és a márka különlegességeit, szépségeit.
(pdf formátum)
4.

A Pályázatban résztvevők köre

A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint nonprofit és profitorientált magyarországi
kiskereskedelmi forgalomban elérhető termék gyártással vagy forgalmazással foglalkozó vállalkozások és vállalatok is
jelentkezhetnek, társasági formától függetlenül. Egy személy vagy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen
kiírásra.
A nyertes Pályázók azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervező az általuk feltöltött
fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken, valamint egyéb online és nyomtatott felületen a
Pályázat PR kommunikációjában. A nyertes Pályázók a Pályázati anyag feltöltésével kifejezetten kijelentik és
szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött anyagok, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan
jogosultak a jelen Részvételi szabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Részvételi
szabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani.
A nyertes Pályázók a Pályázatban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel
szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb
igénnyel lép fel, a Pályázók kötelesek a Szervezőt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a
kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

5.

A Pályázat időtartama

A Pályázat 2020. október 28. 08 óra 00 perctől 2020. november 29. 23 óra 59 percig tart.
6.

A Pályázat díjazása

Szervező a Pályázók közül 3 díjazottat választ ki zsűrizéssel.
1. helyezett díjazása:
A Pályázó által benevezett termék saját tabletop 6‐10 snittből álló reklámfilmet kap a SPOTI STUDIO
gyártásában. A csomag tartalmazza a reklámfilm kreatív tervezését, kivitelezését az ötlettől egészen a
megvalósításig, valamint a reklámfilm TV‐s valamint online jogdíjait Magyarország területére.
Példa: https://www.youtube.com/watch?v=TuDKdPDSIhY
2. helyezett díjazása:
A Pályázó által benevezett termék MAXI social csomagot kap, mely tartalmaz egy 3+1 snittből álló 15‐20 mp‐
es reklámfilmet álló, valamint fekvő formátumban az általa választott 3 db standard, illetve egyedi méret
mutációban, TV szponzor tag jogdíjjal
3. helyezett díjazása:
A Pályázó által benevezett termék OPTI social csomagot kap, mely tartalmaz egy 3+1 snittből álló 15‐20 mp‐es
reklámfilmet álló, valamint fekvő formátumban az általa választott 3 db standard méret mutációban, online
felületekre szóló jogdíjjal.
7. Információ a Pályázatról
A Pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.spotistudio.com internetes oldalon, információ kérhető
továbbá az hello@spotistudio.com e‐mail címen. A Pályázat hivatalos Pályázatszabálya a www.spotistudio.com
internetes oldalon jelenik meg, Szervező minden kommunikáció közül ezt tekinti elsődlegesen irányadónak.
Minden Pályázó, aki a Pályázat ideje alatt érvényes Pályázati anyagot tölt fel jogosult egy egyszeri 10%‐os
kedvezményre a SPOTI STUDIO szolgáltatásaira, mely kedvezmény 2021.06.30.‐ig használható fel.
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