1. sz. melléklet

JELENTKEZÉSI LAP
Csapat neve:
Csapat képviselője,
kapcsolattartója:

Név:

E-mail cím:

Telefonszám:

Csapattagok
Név

Egyetem, kar, szak

Évfolyam

E-mail cím

Telefonszám

Pályamunka neve/címe:
Postázási cím (a gumiszálak postázásához):

Jelentkezési és a pályamunkák beérkezésének határideje: 2017. április 7. (péntek) 24:00
A jelentkezési lapokat a jelentkezési határidőig a mernokgp@cbg.contitech.hu címre kell kitöltve,
aláírva elküldeni. A jelentkezési határidőn túl érkezett jelentkezéseket a Szervezőnek nem áll módjában
elfogadni.
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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
•

A részvételi szabályzat („Szabályzat”) hatálya kiterjed egyrészről a ContiTech Rubber
Industrial Kft. (6728 Szeged, Budapesti út 10. cégjegyzékszám: 06-09-002502 adószám:
11087209-2-06: a továbbiakban: „Szervező”) valamint másrészről a „Résztvevő”-nek minősülő
és a Szabályzatot a jelentkezési lap kitöltésével és Szervező részére történő elküldésével
elfogadó természetes személyre.

•

Résztvevő kijelenti, hogy a Versennyel kapcsolatos összes lényeges körülmény – azaz: a
Szabályzat, valamint a verseny hivatalos honlapján (www.mernokgp.hu), valamint a Verseny
hivatalos Facebook esemény oldalán megtalálható egyéb, a Versennyel kapcsolatos információ
– tekintetében kimerítő tájékoztatást kapott.

•

A Versenyre jelentkezni kizárólag online, a mernokgp.hu címen található jelentkezési lap
kitöltésével és a Szabályzat elfogadásával, valamint ezek a Szervező részére, a
mernokgp@cbg.contitech.hu email címre történő elküldésével lehetséges. A jelentkezés
kizárólag a jelentkezési lap alján megfelelő helyen történt dátummal való ellátásával és a csapat
képviselőjének aláírásával érvényes. Egy csapat kizárólag egy pályamunkával nevezhet.
Részvételi díj nincs. A Versenyre való jelentkezés a jelentkezési lap Szervező részére történő
elküldésével és a Szabályzat elfogadásával lép hatályba. A jelentkezési lap elküldésén és a
Szabályzat elfogadásán túl egyéb regisztrációs kötelezettsége nincsen a versenyzőnek.
A jelentkezési lap és a Szabályzat elfogadása a Versenyen történő részvétel előfeltétele.
Szervező a Résztvevő által hibásan és/vagy hiányosan megadott, illetve olvashatatlanul írott
adatokból eredő következményekért és/vagy károkért nem felel. Résztvevő kizárólagosan felel
az általa megadott adatok hitelességéért.

•

A Versenyre jelentkező csapatnak a csapattagok közül ki kell jelölnie egy kapcsolattartót, aki a
csapatot képviseli. A csapat kapcsolattartójának nevét, e-mail címét, telefonszámát a
jelentkezési lap megfelelő helyén fel kell tüntetni. A csapat kapcsolattartóját a jelentkezési lap
Csapattagok rublikában is fel kell tüntetni.
A csapat minden tagjának érvényes magyarországi felsőoktatási diákigazolvánnyal kell
rendelkeznie. Nem kitétel, hogy a csapat minden tagja ugyanannak a felsőoktatási intézménynek
legyen hallgatója.

•

A pályamunkákat a Versenykiírásban feltüntetett jelentkezési határidőig a
mernokgp@cbg.contitech.hu email címre kell elküldeni. A pályamunka részét képező 3D
tervrajz e-mailben történő elküldése során használhatóak online fájlküldő programok.
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•

Résztvevő hozzájárul, hogy Szervező a jelentkezés során megadott személyes adatokat rögzíti
és nyilvántartja. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő előzetes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja a Verseny lebonyolítása és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció, a
Szervező, az általa képviselt személyek promóciója, és/vagy a Verseny és/vagy az ahhoz
kapcsolódó későbbi események reklámozása, valamint a kapcsolattartás a Résztvevővel.
Adatkezelésre a Szervező, a Szervező szerződéses partnerei, valamint ezen személyek
alkalmazottai és tisztségviselői jogosultak a Szervezőnek a Résztvevővel szemben fennálló
bármely igényének elévülése időtartamáig, illetve a Szabályzat alábbi 11. pontjában
meghatározott időtartamig. A Résztvevőt az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írt jogok illetik meg személyes adatai
kezelése tekintetében. Résztvevő ezennel kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező személyes
adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezelje, és ennek keretében részére a megadott bármely
elérhetőségen később üzletszerzési és promóciós (direkt marketing, reklám) céllal közvetlen
üzenetet küldjön vagy közöljön.

•

A jelentkezést követően a Résztvevő a Verseny kezdetéig jogosult a részvétel lemondására vagy
a részvételi jog átruházására. Ilyen esetben Résztvevő köteles a mernokgp@cbg.contitech.hu
email címre a változást tartalmazó információt megküldeni. Mivel Részvételi díj nincsen, ezért
Szervezőt nem terheli Részvételi díj visszafizetési kötelezettség.

•

Szervező a kedvezőtlen időjárás és egyéb vis maior körülmények miatt a programtörlés vagy
programváltoztatás jogát fenntartja.

•

Résztvevő a Szabályzat megsértéséből eredő károkért korlátlanul felel.

•

Résztvevő a Versenyen, annak programjain, kiegészítő eseményein és rendezvényein saját
felelősségére vesz részt. A Versennyel összefüggő bármely kárért Szervező felelősségét kizárja
– a szándékosan okozott, illetve az életben, testi épségben, egészségben szerződésszegéssel –
azaz a Szabályzat megsértésével – okozott károk kivételével.

•

Résztvevő a Verseny teljes ideje alatt köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel
másokat zavar. Szervező a Verseny, valamint annak programjainak, eseményeinek és
rendezvényeinek zavartalan lefolyása érdekében jogosult a Résztvevőt kizárni, amennyiben
Résztvevő felszólítás ellenére sem tartózkodik a nem kívánatos magatartástól.

•

Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Versenyen, annak programjain, eseményein és
rendezvényein kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla, valamint ezen felvételek akár teljes
egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező, a Szponzor és az általa megbízott személyek
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által készíttetett reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához, idő-, tér-, mód- és
mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül. Résztvevő hozzájárul ahhoz is,
hogy a nevét Szervező a Versenyről, programjairól, eseményeiről, rendezvényeiről készült
beszámolókban, sajtóanyagokban megjelenítse. Résztvevő fényképeket készíthet, de
semmilyen mozgókép-, vagy hangfelvétel készítésére, vagy felhasználására nem jogosult.
•

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

A jelentkezési lap Részvételi Szabályzatában foglaltakat a csapat minden tagja tudomásul vette és
elfogadta, a csapat képviselője ezt aláírásával igazolja.
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NYILATKOZAT

Alulírott, a Csapat képviselője nyilatkozom, hogy
•

a csapat minden tagja megismerte és elfogadja a Continental ContiTech Szeged Mérnök Grand
Prix 2017 verseny szabályait;

•

a beküldött pályamunka a jelentkezési lapon feltüntetett csapattagok saját szellemi terméke;

•

a csapattagok és a pályamunka a pályázati kiírás minden kritériumának megfelelnek.

Dátum: …………………., ..…………………

…………………………………..
Csapat képviselője

5

