
Pályázási feltételek

1. A pályázat elnevezése, szervezője:

A pályázat elnevezése: Legjobb terv (a továbbiakban: „Pályázat”)

A pályázat szervezője: Éptár Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 61-63. fszt. 4.
Adószám: 13812447-2-42
Telefon: +36 1 225 73 55
Email: info@eptar.hu
Weboldal: www.eptar.hu
Facebook: https://www.facebook.com/eptar.hu/ 

2. Ajánlások befogadása

A Pályázatban bárki részt vehet, aki regisztrál az Éptár Építészgalériába vagy már rendelkezik érvényes
regisztrációval, továbbá feltölt egy vagy több általa készített építészeti tervet. A megadott időszakon
kívül  feltöltött  tervek,  beleértve  a  korábban  feltöltött  terveket,  nem  kerülnek  elbírálása  és  nem
vehetnek  részt  a  szavazáson,  de  ismételt  feltöltéssel  nevezhetők  a  Pályázatban.  Nem  vehető
figyelembe továbbá a korábban feltöltött tervekre érkező szavazatok száma.  

Tervek befogadása: 2016. március 17. – 2016. április 8.

3. A pályázat időtartama

A Pályázatban szereplő tervekre az alábbi időtartam alatt lehet szavazni:

2016. március 17.  – 2016. április 8.

4. Részvételi feltételek

4.1. A Pályázat ingyenes és nyitott.

4.2. A Pályázatra jelentkezhet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik Magyarországon. (Továbbiakban: „Jelentkező”).

4.3. A jelentkezés alapfeltétele az alábbi kritérium:

A Jelentkező által feltöltött terv csakis a Jelentkező sajátja lehet.

4.4.  A  Pályázaton  azon  Jelentkező  vehet  részt,  aki  a  2.  pontban  leírt  jelentkezési  határidő  alatt
maradéktalanul eleget tesz az alábbi feltételeknek:

Elektronikusan  regisztrál  a  http://www.eptar.hu/galeria_adm_epitesz.php oldalon,  amennyiben
regisztrációval még nem rendelkezik.

Egy általa készített tervet feltölt az Építészgalériába.

4.5.  A  Weboldalon  elérhető  elektronikus  jelentkezés  során  az  alábbi  személyes  adatokat  kell
kötelezően megadni: név, email cím és tevékenységi terület.
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4.6. A Jelentkező tevőlegesen hozzájárul a tervét bemutató kommunikációs anyagok (interjú, fotó,
videófilm,  Facebook  megjelenések  stb.)  esetleges  elkészüléséhez,  valamint  azok  nyilvánosságra
hozásához mindenféle ellenérték nélkül.

4.7.  A  Szervező  kizárólag  azt  a  jelentkezést  tekinti érvényesnek,  amelyben  a  Pályázó  valós,  saját
tervezésű épületet tölt fel. A valótlan vagy harmadik személy tervével regisztrált Pályázót a Szervező
jogosult kizárni a Pályázatból.

4.8. A jelentkezés kizárólag a 2. pontban meghatározott időtartamban érhető el.

4.9. A Szervező a Pályázatból jogosult kizárni azt a Jelentkezőt, aki nem felel meg a jelen Feltételekben
leírtaknak.

5. Zsűrizés

5.1.  A  Jelentkezők  közül  az  Éptár  olvasói  szavazás  útján  választják  ki  azt  a  három  személyt,  akik
megnyerik a díjat.

5.2. A Zsűri az elbírálást az alábbi határidőig elvégzi: 2016. március 17. – 2016. április 8.

5.3. A nyertesek a legtöbb szavazatot kapó tervek feltöltői. 

6. Díjazás

6.1  A  Fődíjat  az  a  Jelentkező  kapja,  aki  a  legtöbb  szavazatot  kapja  a  3.  pontban  megadott
időintervallumban. Második,  illetve harmadik helyezett a második és harmadik legtöbb szavazatot
kapó tervek feltöltői. 

6.2. A Fődíj egy darab Éptár Vasalás szoftver és egy darab Éptár Csempéző szoftver.

6.3. A második helyezett egy darab Éptár Vasalás szoftvert kap.

6.4. A harmadik helyezett egy darab Éptár Csempéző szoftvert kap. 

7. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása

7.1.  A  Szervező  a  Zsűri  döntését  követően  3  munkanapon  belül  emailben  értesíti  azokat  a
Jelentkezőket, akik tervei a legtöbb szavazatot kapták.

7.2. A Szervező a díjakat elektronikus úton juttatja el a Nyerteseknek.

8. Adózás

8.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

9. Információ, segítség

Pályázat  ideje  alatt  a  Jelentkezéssel  kapcsolatban  további  kérdés  vagy  probléma  esetén  az
info@eptar.hu e-mail címen lehet segítséget kérni.

10. Egyéb tudnivalók

10.1. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Feltételekben foglaltakat vagy magát a Pályázatot
kiegészítse vagy módosítsa.



10.2.  A  Szervező  visszavonhatja,  megszüntetheti  vagy  módosíthatja  a  Pályázatot  részben  vagy
egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a
Pályázat  megszüntetésre  kerül,  a  Szervező törekszik  arra,  hogy a  megszüntetés  tényét  előzetesen
nyilvánosságra hozza.

10.3. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért,
amely időtartam alatt a Weboldal és/vagy a Közönségszavazás nem, vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.4. A fenti Szabályzatban a magyarországi jog előírásai az irányadók.


