GLAMOUR NAGYKÖVET PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
1.) A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE
A Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11., cg.: 01-09061743, a továbbiakban: Társaság), mint a www.glamouronline.hu internetes honlap (továbbiakban:
Honlap) üzemeltetője és a Glamour magazin kiadója a Glamour Nagykövet pályázat (a továbbiakban:
Pályázat) szervezője: a továbbiakban: Szervező).
2.) PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Szervező és együttműködő partnerei együttműködnek a „Glamour Nagykövet” kampány kapcsán
(továbbiakban: Glamour Nagykövet kampány). A Szervező több jelentkező (a továbbiakban: Pályázó)
közül választja ki azt, aki a Glamour magazin szellemiségéhez méltó módon képviseli mind a magazint
és a Szervezőt, mind a Glamour Nagykövet kampány együttműködő partnereit (a továbbiakban:
Glamour Nagykövet).
3.) PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Jelentkezési határidő: 2020. július 24.
A Pályázat időtartama: 2020. március 30. - 2020. július 28.
A) Jelentkezési feltételek
•
•
•
•
•

•

Pályamunka hiánytalan leadása (lásd 5. pont),
18. életév betöltése,
büntetlen előélet,
a Szervező és az Glamour Nagykövet kampány együttműködő partnerei érdekeivel,
szellemiségével, valamint jóhírnevének megőrzésével összhangban álló életvitel és
magatartás a Pályázat időtartama alatt, valamint azt megelőzően is.
A Glamour magazinban alapelvként érvényesül a szabad jogállam és a demokrácia értékei
melletti elkötelezettség, a mindenfajta diktatúra és a fajgyűlölet elleni fellépés, ennek
megfelelően jelentkezési feltétel, hogy a Glamour Nagykövet magatartása összhangban álljon
ezen alapelvvel.
Bármilyen pártpolitikai elkötelezettség a Glamour Nagykövet hivatásának teljesítését
veszélyezteti, erre való figyelemmel olyan Pályázók jelentkezését várjuk, akik nyilvános
pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak.

B) Milyen a Glamour Nagykövet?
•
•
•
•

Aktív a közösségi média csatornáin (Instagram, Facebook, Youtube, stb.),
saját maga tudja elkészíteni a publikáláshoz szükséges videós/fotós tartalmakat,
vállalja, hogy a Glamour által megadott, előre egyeztetett posztokat/videókat elkészíti és
kezeli a Glamour Nagykövet social media felületeket
vállalja, hogy részt vesz eseményeken, amelyekre a Glamour meghívja.

C) A benyújtott Pályamunkára vonatkozó előírások
1) Mutasd be egy kétperces Youtube videóban, hogy miért vagy te a legalkalmasabb az állásra, majd
adaptáld Instagramra és oszd meg Facebookon is!
2) Válassz ötöt az alábbi tárgyak közül, komponáld őket egy-egy fotóba, töltsd fel Instagramra és oszd
meg Facebookon is: napszemüveg, kávé, kocsi, ruha, testápoló, sminkszer, cipő,
telefon/tablet/laptop.
A Pályázó szavatol azért, hogy a Pályamunkában leadott anyagon nem áll fenn harmadik személynek
olyan kizárólagos szerzői vagyoni, illetve felhasználási joga, amely annak felhasználását a Glamour
Nagykövet kampányban korlátozná vagy akadályozná. A Pályázó szavatol továbbá, hogy a
Pályamunkában leadott anyag tartalma harmadik személy személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti
D) A Pályázatra való jelentkezés módja
A Pályázók jelentkezését a Honlapon keresztül várjuk, regisztrációt követően a Pályamunka a
nagykovet.glamour.hu linken elérhető Glamour Nagykövet weboldalon, a „Jelentkezz” felületen való
feltöltéssel küldhető be.
4.) A GLAMOUR NAGYKÖVET KIVÁLASZTÁSA
A nyertes, Glamour Nagykövetként kiválasztott Pályázó nevét és fényképét a Honlapon
közzétesszük.
A Pályázók által beküldött Pályamunkák alapján a Szervező munkatársai előválogatást végeznek. Az
előválogatás során kiválasztott Pályázókat a Szervező személyes interjúra hívja be, ezt követően kerül
kiválasztásra a Glamour Nagykövet. A Glamour döntőbizottság pótnyertest választ arra az esetre, ha
a kiválasztott Pályázó mégsem fogadná el a Glamour Nagykövet kinevezést.
A személyes interjú időpontja: 2020. július 28., a pontos időpontról telefonon értesítjük a
kiválasztott jelentkezőket
A Glamour döntőbizottság tagjai a Szervező által delegált munkatársakból és a Glamour Nagykövet
kampány együttműködő partnereinek képviselőiből áll. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a nyertes
kiválasztása a Glamour döntőbizottság szabad mérlegelésén alapul, a döntés ellen fellebbezési
lehetőséget nem biztosítunk.
5.) A GLAMOUR NAGYKÖVET MEGÁLLAPODÁS
Jelen pályázati tájékozatónk a Pályázók jelentkezésének elősegítését szolgálja, nem minősül
ajánlattételnek. A Szervező ennek megfelelően szerződés megkötésére nem vállal kötelezettséget és
fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázati tájékoztatóban közölt feltételeket módosítsa. A
Glamour Nagykövet feladatai, a megállapodás keretében biztosított szolgáltatások, ajándékok,
valamint az együttműködés részletes feltételei a Glamour Nagykövet kiválasztását követően
létrehozandó megállapodásban kerülnek rögzítésre.
Amit a nyertes Pályázóval, mint Glamour Nagykövettel kötendő megállapodás keretében biztosít
öt hónapon keresztül (2020. augusztus 1-től – 2020. december végéig).
•
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6.) ADATKEZELÉS
Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezéssel automatikusan elfogadja a RAS Magyarország Kft. Glamour
Nagykövet Adatkezelési Tájékoztatóját és hozzájárul ahhoz, hogy a RAS Magyarország Kft. a Glamour
Nagykövet pályázattal összefüggésben, a Pályamunkában leadott anyagban szereplő személyes
adatait kezelje.
A Pályamunka beküldésével a Pályázó, mint szerző hozzájárul, hogy a Szervező a nyertes pályázó
által a Pályamunkában leadott anyagot a Glamour Nagykövet kampánnyal összefüggésben
korlátlanul felhasználja elektronikus vagy nyomtatott kiadványaiban.
Az adatokat a RAS Magyarország Kft. a Glamour Nagykövet kampánnyal összefüggésben kezeli.
Amennyiben a Pályázó a Pályázatát visszavonja, az e célból történő adatkezelést a RAS Magyarország
Kft. megszünteti. Adatai kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai
helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Ringier Axel Springer Magyarország Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-061743 Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
adószám: 10237580-2-43
E-mail: adatkezelo@ringieraxelspringer.hu
A további adatkezelési igényekről, igényérvényesítési jogosultságokról és egyéb a jelen pályázati
tájékoztatóban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Glamour Nagykövet Adatkezelési
Tájékoztató rendelkezik.

További információ a pályázatról a Honlapon található.
A Pályamunkák elkészítéséhez sok sikert kíván a Glamour Szerkesztősége!

