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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
  

1. A pályázat szervezője és a pályázat 
  
Az Alakreform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2016 
Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 167., cégjegyzékszám: 13-09-185267; adószám: 14655304-2-13, a 
továbbiakban: „Társaság” illetve „Szervező”) „Legyél Te az Alakreform Bál egyik Daalarna modellje” 
elnevezéssel promóciós célú pályázatot hirdet meg (a továbbiakban: „Játék” vagy „Pályázat”) a 
Szervező kezelésében álló www.facebook.com/rubintreka oldalon valamint a https://reka.fit 
weboldalon. 
 
A Pályázaton történő részvétel feltételei: 
  

2. Kik vehetnek részt a pályázaton? 
  
A Pályázaton részt vehet bármely, 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott, 
természetes személy, aki az alakreform@rubintreka.hu e-mail címre megküldött jelentkezési lappal 
jelentkezik a Pályázatra, és a Pályázat időtartama alatt a Pályázat menete című pontban leírt minden 
egyes feltételt (a-e pontokig) megvalósít (a továbbiakban: „Pályázó”).  
 
A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázó elfogadja jelen Pályázati felhívást és a kapcsolódó 
adatkezelési tájékoztatót, valamint hozzájárul a személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez a 
Pályázatban való részvétel céljából. 
  
A Pályázatban a Szervező és/vagy a Szervező megbízottjai, dolgozói és közreműködői (ideértve 
valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói) nem 
vehetnek részt.  
  
A Pályázó a Pályázatban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Pályázati felhívást, 
és azt feltétel nélkül elfogadja. 
  
Amennyiben a Pályázó jelen Pályázati felhívást vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, 
valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Pályázatban nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból 
automatikusan kizárásra kerül. 
  
A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati felhívás szerint történik. 
Amennyiben a Pályázati felhívás valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
  
A Pályázatban való részvétel feltétele, hogy a jelentkezési határidő utolsó napján a Pályázó rendelkezzen 
az Alakreform Kft. szervezésében 2019. november 30-án megrendezésre kerülő Alakreform Bálra (a 
továbbiakban Alakreform Bál) belépőjeggyel, melynek elmulasztása azonnali kizárást von maga után. 
 
 

3. A Pályázat időtartama 
  
A Pályázat időtartama: 2019. szeptember 06. napjának 00 óra 00 perctől 2019. november 30. napjának 
24 óra 00 percig tart 
Szervező a Pályázatot a fenti időintervallumban szervezi meg.  
 

4. A Pályázat menete 
 

a) A Pályázatban részt venni kívánó személy a Pályázat kezdő időpontját követően, a jelentkezési 
lap kitöltésével e-mail útján jelentkezik a Pályázatra. A Pályázatra érvényes jelentkezést 
kinyomtatott és aláírt (majd bescannelt) jelentkezési lap alakreform@rubintreka.hu e-mail 
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címre történő megküldésével lehet leadni, a Szervezőnek más módon megküldött jelentkezést 
nem áll módjában elfogadni. A Szervező a Pályázót a jelentkezési lap eredeti aláírt példányának 
felmutatására hívhatja fel, melynek megtagadása a Pályázatból való kizárást vonja maga után.  
 

b) A Pályázatra való jelentkezés alkalmával a Pályázó megadja családi és utónevét, e-mail címét 
és telefonszámát, valamint mell-, derék- és csípő méreteit, továbbá a jelentkezési laphoz csatol 
egy egész alakos ruhás fotót magáról. Az érvényes jelentkezéshez az összes itt megjelölt adat 
megadása a Pályázó részéről kötelező. A Pályázatra érvényes jelentkezést a Pályázó 2019. 
október 15. 24 óra 00 percig adhat le. 
 

c) A jelentkezési határidő lezárultát követően 20 fő nyertest Rubint Réka, a Szervező ügyvezetője, 
és Benes Anita a Daalarna ruhaszalon vezetője saját meggyőződése alapján választja ki az 
érvényes jelentkezést benyújtó pályázók közül. 
 

d) A Szervező a pályázat nyerteseit (a továbbiakban „Nyertes”) és a sikertelen pályázatot 
benyújtókat 2019. november 8. napjáig e-mail útján értesíti. A Szervező a pályázat Nyerteseivel 
a kiértesítést követően külön okiratba foglaltan együttműködési megállapodást köt. Az 
együttműködési megállapodás részévé válik a felek külön ezirányú rendelkezése nélkül is a 
jelen Pályázati felhívásnak az Alakreform Bál lebonyolítására és a Nyertes együttműködési 
kötelezettségére vonatkozó rendelkezései, mely feltételt a Pályázó a Pályázatra történő 
jelentkezéssel kifejezetten elfogad. 
 

e) A Nyertes köteles 2019. november 9.-29. között előre egyeztetett időpontban ruhapróba céljából 
legalább 2 óra időtartamban a Szervező rendelkezésére állni, és az Alakreform Bálon a 
ruhapróba során egyeztetett és méretre igazított ruhát a Szervező utasításai szerint viselni, 
valamint az Alakreform Bál programpontjaként megrendezésre kerülő kollekció bemutatóban 
modellként a legjobb tudása szerint részt venni.  
 

 
5. A kiválasztás szempontjai, nyeremény 

  
A Pályázat során nyeremény vagy más anyagi ellentételezés nem kerül átadásra, a Nyertes az 
Alakreform Bálon viselt ruha tulajdonjogát nem szerzi meg, valamint a Nyertes az Alakreform 
Bálon kifejtett tevékenység ellentételezésére díjazásra nem tarthat igényt.  
 
A nyertesek a Szervező és közreműködői (Rubint Réka és Benes Anita) szubjektív élményei és 
értékítélete alapján kerülnek kiválasztásra. Figyelemmel arra, hogy a bemutató során felhasználható 
ruhák az európai méretezés szerinti 36-38 méret közti tartományban állnak rendelkezésre, az e 
mérettartományon kívül eső Pályázókat a Szervező mérlegelés nélkül figyelmen kívül hagyhatja. A 
Szervező a pályázatot (jelentkezést elutasító) vagy elfogadó döntését nem köteles indokolni. A Pályázó 
jelentkezésével a kiválasztás szempontjait és menetét kifejezetten tudomásul veszi. 
 
 

6. Nyertesek értesítése 
  
A Szervező a Nyertesekkel e-mail üzenetben veszi fel a kapcsolatot, és egyezteti a Ruhapróba és 
Divatbemutató részleteit. 
  
Amennyiben a Nyertes a Szervező értesítésre 5 munkanapon belül nem válaszol, vagy a megadott e-
mail címen nem elérhető a Szervező jogosult Pótnyertest hirdetni a kieső Nyertes helyett.  
  
 

7. A Szervező felelőssége 
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A Pályázaton és a Programban minden Pályázó önként és saját felelősségére vehet részt.  
 
A Szervező kizárja felelősségét a Pályázó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy vagy kiskorú személy 
regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható 
elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a 
Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 
 
A Szervező kizárja felelősségét bármiféle egészségkárosodásért.  
  

8. Adatkezelés és adatvédelem 
   
A Pályázaton való részvétellel az Pályázó kifejezett, feltétlen és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a jelentkezés és Pályázat során megadott személyes adatait Szervező a lebonyolításhoz szükséges 
mértékben a lebonyolítás idejére kezelje, ezen adatok a Szervező adatbázisába kerüljenek és a Szervező 
ezeket a Pályázat lebonyolítása érdekében felhasználja.  
Az adatkezelés részletes feltételei a www.alakreformbal.hu weboldalon található Adatkezelési 
szabályzatban olvashatók. 
 

9. Kizárás 
 A Pályázatról kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik a Pályázat szellemével ellentétesen vesznek 
részt a pályázaton, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással vagy más csalárd 
módon megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi 
résztvevőt. 
 
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény 
észlelése esetén a Pályázatot szüneteltesse vagy megszüntesse, vagy kizárja a Pályázót a pályázatból, 
annak értesítése mellett. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 
  

10. Vegyes rendelkezések 
  
A Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására, a Pályázat időtartamának lerövidítésére 
vagy meghosszabbítására, és egyéb változtatásokra. 
  
2019. szeptember 5.  
 
Alakreform Kft. 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 167.  


