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Szabályzat 

 

A „LEGYEN  A  VENDÉGFÉNYKÉPÉSZÜNK   !"  a  Webkommunikációs  Osztály  havonta  
szervezett pályázata az Európai Parlament honlapján. A pályázat minden hónapban az 

Európai Uniót érint ő valamely nagy jelentőségű, aktuális téma köré szerveződik. Kezdetét és 
végét minden hónapban az Európai Parlament honlapján és közösségi oldalain közzétett 
információk jelzik. 
 
A pályázat szakmára való tekintet nélkül az EU  -ban lakhellyel rendelkező valamennyi 18 év  
feletti személy számára nyitott, azzal a feltétellel, hogy betartja a szabályzatot, különösen 

pedig, hogy a fényképek szerzői joga őt illeti, és felhatalmazza az Európai Parlamentet azok 
nem kereskedelmi célú felhasználására az EP honlapján  és közösségi média oldalain . 
 
A jelentkezési lap beküldésével a résztvevő tudomásul veszi az alábbi szabályokat, ideértve 

azok esetleges későbbi – például vis maior esetén szükségesnek ítélt – módosításait. 

 
 
 

1 A részvétel feltételei 

 

 A résztvevők kizárólag legalább 18 éves, az EU -ban lakóhellyel rendelkező személyek 

lehetnek. 

1.1 Szerzői jog  

 

 A beküldött fényképnek a résztvevő által készített eredeti műnek kell lennie. 

 A résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy: 
o  a beküldött anyag a sajátja, 
o a beküldö tt fényképhez nem kapcsolódik harmadik személy szerzői joga vagy 

szellemi tulajdonjoga,   
o a beküldött pályamű nem sérti harmadik személy szerzői jogát vagy szellemi 

tulajdonjogát.   
 A résztvevő ezennel díjmentesen nem kizárólagos jogot biztosít az Európai Parlament  

számára a benyújtott kép nem kereskedelmi célú felhasználására az EP honlapján és 
közösségi oldalain .  

 A beküldött pályamű(vek) szerzői jogának tulajdonosa a résztvevő marad. 
 Minden alkalommal, amikor az Európai Parlament reprodukálja vagy nyilvánoss 

ágra hozza a fényképet, feltünteti a megfelelő hivatkozásokat. A hivatkozás módját a 
résztvevő határozhatja meg (lásd a jelentkezési lapot). 

 A résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy beszerezte a fényképen szereplő valamennyi 

személy hozzájárulását a fényk ép közzétételéhez. 
 Amennyiben a győztes felvétel gyermekek felismerhető képét tartalmazza, a fénykép 

készítőjét felkérik, hogy nyújtsa be a kiskorú szülei vagy gondviselője által aláírt 

engedélyező nyilatkozatot a fénykép felhasználásához. 



2 A pályázat időtartama 

 

A pályázat 2015. január 9 -én indul, és havonta kerül lebonyolításra szeptemberig 

(szeptemberben is). A zsűri által kiválasztott nyertes és a közönségdíj nyertesének nevét 2015 

októberének végén hirdetik ki. 
 

3 A részvétel módja 

 

A résztvevők a hivatalos jelentkezési lap kitöltésével és annak kizárólag e -mailben 

történő beküldésével jelentkezhetnek a pályázaton való részvételre. A kiválasztási eljárás 

során a postán vagy egyéb módon beküldött dokumentumokat nem vesszük figyelembe. 
 
A résztvevő pályázati anyagát a jelentkezési lappal együtt köteles elküldeni az alábbi e -mail 

címre: webcom-flickr@europarl.europa.eu, a tárgysorban a „nevezés [havi téma] témában ” 

szöveget feltüntetve. A jelentkezés beküldésekor a résztvevő köteles gondoskodni arról, hogy  
kitöltött jelentkezési lapot adjon le, csatolva a kép címét és a kép – legfeljebb 100 szavas 

– leírását. A nevezésben fel kell tüntetni a pályázó teljes nevét, életkorát, a lakóhelye 

szerinti országot, a pályázó értesítésére szolgáló érv ényes e-mail címet és a pályázóról 

szóló rövid bemutatkozó szöveget. 

 
Javasolt, hogy a pályázó másolatot készítsen a beküldött anyagokról, mivel azokat nem 
küldjük vissza. 
 
Pályázónként legfeljebb egy fénykép adható be témánként . Ettől akkor lehet eltérni, ha azt a 

pályázati kiírás külön jelzi. 
 
A pályázóknak pályaművüket az e-mailhez csatolva, legfeljebb 5 MB méretű 

mellékletként kell megküldeniük. 
 
Minden egyes résztvevőnek külön jelentkezést kell benyújtania. 
 

4 A fényképre vonatkozó követelmények 

 

 A fényképet digitális formában kell beküldeni az alábbi e -mail címre: webcom-
flickr@europarl.europa.eu 

 A fénykép lehet fekete -fehér vagy színes. 

 A fénykép felbontása legalább 72  dpi, de a 300 dpi felbontás erősen ajánlott. 

 A fénykép hosszabbik (vízszintes vagy függőleges) oldalának minimális mérete 1024 

pixel, maximális mérete 9933 pixel jpg formátumban . Ajánlott méret: 2048 pixel. 

 A fájl mérete nem haladhatja meg az 5 MB -ot. 

 A pályaműveket címmel, valamint a pályázó UTÓNEVÉVEL és CSALÁDI 

NEVÉVEL kell ellátni (pl. Luca Lombardini_EP guest photographer.jpg) 
 A pályaműveket címmel és legfeljebb 100 szavas rövid leírással kell ellátni.  
 A fénykép lehet a pályázó által szerkesztett vagy manipulált kép. Ez azt jelenti, hogy a 

motívum a színét vagy a kompozíciót (montázs, kollázs, retusálás) tekintve 
manipulálható az eredeti motívumtól való eltérés érdekében. Az élességkorrekció és a 
tónusértékek korrekciója szintén megengedett. 

 

5 Adatvédelem 

 

A pályázó által a  kiválasztási folyamat során az Európai Parlament részére szolgáltatott 
valamennyi személyes adat kezelése a személyes adatok közösségi intézmények és szervek 
által történ ő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok 

szabad áramlásáról szóló 2000. december 18 -i, 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 



rendeletnek
1
 megfelelően történik. Az adatok kezelése kizárólag e pályázat céljaira történik. 

A pályázónak joga van személyes adataihoz hozzáférni, és a pontatlan vagy hiányos 
adatokat helyesbíteni. A pályázó a személyes adataival kapcsolatos kérdéseit a webcom-
flickr@europarl.europa.eu e-mail címen nyújthatja be. 
 
A pályázó hozzájárul a jele  ntkezési lapon szereplő adatainak felhasználásához és az Európai  
Parlament honlapján és közösségi oldalain a kiválasztott pályaműhöz kapcsolódó 

közzétételéhez, amennyiben a pályázót győztesnek nyilvánítják. 
 
A résztvevőknek személyazonosságukat, életkorukat és lakóhelyüket olyan módon kell tudniuk 

igazolni, hogy a Parlament a szabályok megsértését ellenőrizhesse és szankcionálhassa. 
 

6 Zsűri 
 

A pályaműveket szerkesztőbizottságunk a fotószerkesztőnkkel együtt fogja értékelni. 
 

7 Díjazás 

 

A havi győztest e-mailben értesítjük, és a győztesről készült cikket és fényképet, valamint a 

győztes felvételt az EP honlapján és közösségi oldalain közzétesszük. A pályázatsorozat végén 

a zsűri egy összesített győztest választ. A pályázat ideje alatt a közönség minden hón apban 

szavazhat kedvenc fotójára az adott hónap 10 legjobb fotója közül. A közönségdíjat a legtöbb 

lájkot begyűjtő fotó kapja. 

 

Mindkét győztes meghívást kap az Európai Parlament novemberi strasbourgi plenáris 

ülésére, hogy arról képsorozatot képszítsenek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a győztest az EP 
semmilyen  módon  nem  alkalmazza,  és  munkájáért  javadalmazást  nem  fizet.  Az  Európai  
Parlament fedezi azonban a győztes plenáris ülésen való részvételének minden költségét 

(útiköltség, szállás stb.). 
 

8 A felelősség korlátozása 

 

Az Európai Parlament a beküldött pályaművek tartalmáért semmilyen felelősséget nem 

vállal. Harmadik személyek jogainak esetleges megsértéséért a résztvevő kizárólagosan felel. 
 
Az Európai Parlament semmilyen körülmények között nem tekinthető felelősnek a 

pályázaton való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, és tőle semmilyen 

pénzbeli ellenszolgáltatás nem követelhető. 
 
A pályázat az Európai Parlament szándékától eltérő okokból történő részleges vagy teljes 

késedelme, visszavonása vagy megszakítása esetén a Parlamentet semmilyen felelősség nem 

terheli. 

 

9 Egyéb rendelkezések 

 

Az Európai Parlament fenntartja a jogot, hogy a jelentkezést elutasítsa, amennyiben az nem 

felel meg e szabályoknak, vagy ha a benyújtott pályamű harmadik személyek jogait sérti, 

vagy obszcén jellegű. 
 
A pályázatra a belga jog alkalmazandó. 
 
 
 
 
 
1
 http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/documents/l_00820010112fr00010022.pdf 



 



A közös megegyezéssel nem rendezhető viták kérdésében kizárólag a belga bíróságok az 

illetékesek. 


