Játékszabályzat
(2018. 09. 12.)

1. A verseny elnevezése
„Lurdy Faktor” tehetségkutató verseny, a továbbiakban: verseny.

2. A verseny szervezője
2.1. A játék szervezője a Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft. (székhelye: 1097
Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14., cégjegyzékszáma: 01-09-566490, adószáma:
12232079-2-43), a továbbiakban: Szervező.
2.2. A játék lebonyolításában Szervező megbízásából a játékhoz szükséges informatikai és
egyéb háttér munkálatokban rész vesz az A-Z PRodukció Kft. (székhelye: 1055
Budapest,Szalay u. 4., cégjegyzékszáma: 01-09-677663, adószáma: 11806642-2-41), a
továbbiakban: Megbízott.

3. A versenyben résztvevők körének meghatározása
3.1. A versenyben kizárólag –– 7 és 18 év közötti fiatal vehet részt (a továbbiakban: Pályázó),
aki általános vagy középfokú tanulmányait folytató diák.
3.2. Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való
részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére,
valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes
képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Pályázó esetében a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen
Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Pályázó törvényes
képviselője vagy gondnoka jogosult.
3.3. A versenyre nevezni egyénileg és csoportosan is lehet, viszont a Szervező nem hirdet
külön kategóriát egyének és csapatok között.
3.4. A játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4. A versenyen való részvétel, pályázat

4.1. A versenyen kizárólag azon Pályázók vehetnek részt, akik a nevezés időtartama (2018.
augusztus 31. – 2018. szeptember 28.) alatt elküldik a kitöltött jelentkezési lapot a
lurdyfaktor@lurdyhaz.hu e-mail címre.
4.1.1. Regisztráció: A versenyt megelőzően e-mailben zajlik. Regisztráció elfogásához a
pályázó köteles megadni saját vagy kijelölt kapcsolattartója nevét, címét, e-mail címét,
valamint telefonszámát. A Szervező ezen adatokat felhasználva tartja a kapcsolatot a
pályázókkal. Egy iskolából kijelölhető egy kapcsolattartó, aki valamennyi pályázó
részvételével kapcsolatos kapcsolattartást ellát. A fellépéshez szülői hozzájárulást kell
magukkal hozniuk a gyerekeknek, amelyet fellépés előtt kell a szervezőknek leadniuk.
4.1.3. A pályázóknak a jelentkezési határidőig van lehetősége pályázni a versenyre, amelyre
2018. augusztus 31 éjféltől, 2018. szeptember 28. 17:00-ig van lehetőség.

5. A verseny menete
5.1. A verseny helyszíne: Lurdy Ház (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.)
5.2. A verseny időpontja:
- Selejtező: 2018. október 6. (kezdési időpontot a jelentkezési határidőt követően hirdetünk
ki)
- Elődöntő: 2018. október 13. délután
- Döntő: 2018. október 20.
5.3. A versenyen indulni zene és / vagy ének kategóriában lehet. A kategóriák között a zsűri
nem tesz különbséget egy versenyben vesznek részt az énekes és hangszeres produkciók is.
Műfaj megkötés nincs, a verseny célja, hogy minél szélesebb teret biztosítunk a zenei
tehetségek kibontakozására.
5.3.1 Produkciók időtartama: a selejtezőre maximum 1-1,5 perces produkciókkal vehetnek
rész a versenyzők. Az elődöntőben előadhatják ugyanazt a selejtezőben előadott produkciót
de egy másikat is, amely időtartam nem haladhatja meg a 3 percet. A döntőben szereplő
versenyzők számától függően fogja a Szervező kihirdetni 2018. október 15-ig a produkciók
időtartamára vonatkozó szabályt.
5.3.2. Az esetleges zenei alapot CD-n és / vagy pendrive-on van lehetőség a produkciót
megelőzően a hangosítónak átadni. Hangszerekre beállási időt külön nem biztosítunk,
hangolásra a színpad mögött a backstage-ben lesz lehetőség a színpadra lépés előtt.
5.4. A verseny során egy 3 tagú zsűri fogja a produkciókat értékelni.

6. A nyeremények és azok átvétele
6.1. A zsűri által az első három legjobbnak ítélt produkció kap díjat, a 2018. október 20án megrendezésre kerülő döntőn.

6.2. Nyeremény:
Fődíj, az első helyezettnek: 50.000 Ft készpénz, ugyanennyivel jutalmazzuk a nyertes pályázó
iskoláját is. A verseny győztese három biztos fellépési lehetőséget kap 2018 decemberében,
többek között a Mikulásgyár jótékonysági eseményen.
Második helyezett: 30.000 értékű vásárlási utalványt kap.
Harmadik helyezett: 20.000 Ft értékű vásárlási utalványt kap.

7. Egyéb feltételek
7.1. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertes
Pályázót a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény
kapcsán keletkező adóterheket Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok
felé.
7.2. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és
kiadások a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás
költsége.)
7.3. A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves
adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről
levelezést nem köteles folytatni.
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