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TÜNDÉRSZÉPEK 2020 

TERÜLETI, REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS  

SZÉPSÉGVERSENY  

VERSENYSZABÁLYZAT  

Hatályos 2019. július 15.  napjától 

  

A SZÉPSÉGVERSENY SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

A meghirdetett szépségverseny (a továbbiakban: verseny) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks 

Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., a továbbiakban: Szervező).  

I. CÉLKITŰZÉSEK 

A Szervező a Tündérszépek 2020 Szépségversenyt Magyarország egész területén, 19 megyében és 

Budapesten hirdeti meg.  

A Szervező Pest megyét és Budapestet egy nevezési területként kezeli. 

A Tündérszépek 2020 Szépségverseny célja, hogy bemutassa Magyarország legszebb hölgyeit, első 

fordulóban kiválassza közülük megyei szinten, a második fordulóban regionális szinten, ezt követően a 

harmadik fordulóban pedig országosan a „Tündérszépek 2020” verseny győztesét. A Szépségverseny 

győztese jogosult a „Tündérszépek 2020” címet egy évig birtokolni és méltón képviselheti 

Magyarországot és a Mediaworks Hungary Zrt.-t közéleti eseményeken, népszerűsítve a Szervező 

termékeit. 

Nevezési díj nincs. 

II. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK ÉS A JELENTKEZÉS MÓDJA 

A Tündérszépek 2020 Szépségverseny első fordulóját 19 megyében és a fővárosban (Bács-Kiskun 

megye, Baranya megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, 

Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna 

megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, illetve Pest megye és Budapest együtt) 

(továbbiakban Nevezési Területek) külön-külön hirdeti meg a Szervező. A szépségversenyre minden 

16. és 29 életév közötti (a jelentkezés napján a 16. életévét betöltötte és az országos döntő utolsó napjáig 

a 30. életévét be nem töltött) hölgy jelentkezhet (továbbiakban: pályázó, jelentkező, versenyző), aki a 

versenyre történő jelentkezésekor kijelenti, hogy adatai megfelelnek a valóságnak, egyúttal tudomásul 

veszi a Szervező Versenyszabályzatában, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat, 

valamint megfelel az alábbi jelentkezési feltételeknek:  

● A versenyre kizárólag magyar állampolgárságú hölgyek jelentkezhetnek, akik a versenyre 

történő jelentkezésükkor a 16. életévüket betöltötték, de a verseny döntőjének napjáig nem töltik 

be a 30. életévüket.  

● A Tündérszépek 2019 verseny döntőjének díjazottjai nem jelentkezhetnek a Tündérszépek 2020 

versenyre. 

● A Nevezési Területeken állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, az ott született hölgyek, 

továbbá az ott található oktatási intézmény hallgatói jelentkezhetnek. Abban az estben, ha 



Mediaworks Hungary Zrt. 
1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 
T: 06-1 460-2500 

2 
 

jelentkező több Nevezési Területen is jogosult jelentkezni, úgy a jelentkezési lapon kell 

megjelölnie azt a Nevezési Terültet, amely képviseletében szeretne versenyezni, ennek 

módosítására a későbbiekben nincs lehetőség. Ha a jelentkező a versenyre a szakmai zsűri által 

kiválasztásra kerül, ezen feltételek fennálltát az első személyes találkozón személyazonosságát 

igazoló okmányainak felmutatásával kell igazolnia. 

● A 18. életévüket be nem töltött jelentkezőknek szülői hozzájárulás szükséges a versenyen 

való részvételhez. A hozzájáruló nyilatkozatot a www.tunderszepek.hu oldalról töltheti le 

minden jelentkező és a kitöltött, szülő által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot pdf formában 

kell feltölteni az online jelentkezési adatlapon. A hozzájáruló nyilatkozat a jelentkezés 

nélkülözhetetlen csatolmánya. 

●  A jelentkezés kizárólag online, a verseny központi oldalán (www.tunderszepek.hu), 

megtalálható jelentkezési adatlap kitöltése és csatolmányként minimum három (egy portréfotó 

egy egész alakos ruhás és egy egész alakos bikinis kép), legfeljebb tizenhárom darab, jpg 

kiterjesztésű fotó elküldése esetén érvényes.  

 

● Pályázó választhat, hogy a jelentkezéskor mellékelt fotóval, vagy a Szervező által 

lebonyolítandó fotózáson készült képekkel szeretne részt venni a versenyen, ezt jeleznie kell az 

űrlapon. Amennyiben a pályázó saját fotóval szeretne részt venni a szavazáson, abban az 

esetben a minden jelentkező számára kötelező 3 fotón felül további 10 db jpg kiterjesztésű fotót 

kell feltöltenie a jelentkezéséhez. 

● A jelentkezési adatlapon kizárólag valós adatok szerepelhetnek, a jelentkezéskor megadott 

adatok valódiságát a jelentkezőnek a szakmai zsűri által történt kiválasztást követően, 

személyes megjelenésekor, személyazonosságát igazoló okmányának felmutatásával kell 

igazolnia.  A versenyző szavatol azért, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, 

információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.  

● Az érvényes jelentkezéshez a pályázónak az adatlaphoz minimum három (egy portréfotót, egy 

egész alakos ruhás és egy egész alakos bikinis képet), legfeljebb tizenhárom darab, jpg. 

kiterjesztésű fényképet kell csatolnia magáról. Amennyiben a versenyző a szervező által 

lebonyolítandó fotózáson részt kíván venni, csak retusálatlan képpel érvényes a nevezése. 

Jelentkező tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező saját fotósai által, a róla 

készített fényképeket, vagy az általa beküldött fényképeket, nevét, valamint életkorát és 

magasságát a verseny weboldalán, a megyei siteokon, továbbá online és nyomtatott 

sajtótermékeiben, azok közösségi oldalain (Facabook, Instragram, Youtube stb.) valamint a 

New Wave Media Group Kft., a Lapcom Kiadó Zrt. és az Inform Média Lapkiadó Kft. online 

és nyomtatott sajtótermékeiben és azok közösségi oldalain közzétegye.  A versenyző tudomásul 

veszi, hogy a Szervező által történő fényképfelvételek elkészítéséhez és közzétételéhez külön 

hozzájáruló nyilatkozat szükséges, amely nyilatkozatot személyes megjelenésekor kell aláírnia. 

A versenyző tudomásul veszi, hogy az általa készített fényképfelvételek közzétételéhez külön 

hozzájáruló nyilatkozat szükséges, amely nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg szükséges 

megküldenie a Szervező részére. A versenyző tudomásul veszi, hogy a róla készített fényképek 

közzétételével kapcsolatban őt semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen 

a Versenyen való részvétel során bocsátja a Szervező rendelkezésére.  

● A jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós, vagy hiányos adatot ad meg a 

jelentkezés során, vagy a csatolt fényképek nem felelnek meg a szabályzatban leírt 

elvárásoknak, a Szervező jogosult a versenyző regisztrációját előzetes értesítés nélkül törölni. 

● A versenyző tudomásul veszi, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden 

további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely 

http://www.tunderszepek.hu/
http://www.tunderszepek.hu/
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fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát, valamint a 

Versenyszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket. 

● A jelentkező kijelenti, hogy büntetlen előéletű, továbbá kijelenti, hogy korábban nem készült 

róla akt vagy pornográf fénykép vagy filmfelvétel, ilyen jellegű felvételek készítésére, 

közzétételére, felhasználására, vagy terjesztésére jogokat nem adott senkinek, illetve ilyen 

jellegű felvételek nem jelentek meg róla semmilyen kiadványban, internetes felületen vagy 

fórumon. A jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy a döntő időpontját követő egy éven belül 

nem jelenik meg róla semmilyen felületen akt vagy pornográf fénykép, filmfelvétel. A 

jelentkező kijelenti, hogy nem áll alkohol és/vagy kábítószer függőség alatt. 

● A verseny tisztasága érdekében a versenyben nem vehetnek részt indulóként a Mediaworks 

Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a verseny 

szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja 

szerint meghatározott közeli hozzátartozói. 

● Amennyiben a verseny során a Szervező tudomására jut, hogy a versenyző nem felel meg a 

versenyszabályzatban foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének, a Szervező 

azonnali hatállyal kizárhatja a versenyzőt. 

● A versenyző tudomásul veszi, hogy amennyiben a szervező által lebonyolított fotózásra 

kiválasztásra kerül, kiválasztása egyúttal nem jelenti az előválogatón történő részvételét. 

III. A VERSENY MENETE 

1. Online jelentkezés menete   

 

● A jelentkezési határidő: 2019. július 15.  napjának 0:00 órájától – 2019. október 8. 

napjának 23:59 órájáig tart.  

 

● A Tündérszépek 2020 Szépségversenyre a verseny  hivatalos honlapján (www.tunderszepek.hu) 

megtalálható online jelentkezési adatlap kitöltésével lehet jelentkezni. A jelentkezés akkor 

minősül érvényesnek, ha a jelentkezési határidő lejártáig 2019. október 8. napjának 23:59 

órájáig a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, mellékletekkel együtt beérkezik a Szervezőhöz. 

A hiányosan leadott, vagy határidőn túl érkezett jelentkezések érvénytelenek. 

 

● A versenyre egy versenyző egy alkalommal, egy Nevezési Területen jelentkezhet. A 

jelentkezési adatlap beküldését követően a jelentkezési időszak alatt, új képek beküldésére nincs 

lehetőség.  

 

● A Nevezési Területeken a jelentkezők közül a versenyre történő online jelentkezés időtartama 

alatt „a szakmai zsűri a kiválasztott hölgyeket fotózásra hívja, ahol a Szervező teljes portfólió 

anyagot készít a versenyzőkről. A portfólió fotózás során a versenyzőkről portréfotó, egész 

alakos ruhás, valamint egész alakos bikinis fotók készülnek. A portfólió fotózásért a 

versenyzőnek díjat nem kell fizetnie.  

 

● A zsűri tagjait a Szervező szerkesztősége állítja össze. A Szervező a kiválasztott hölgyekkel e-

mailben veszi fel a kapcsolatot, majd a visszajelzést követően egyezteti a fotózás időpontját. 

 

● A versenyzők fotózásra történő utazásukat saját maguk kötelesek finanszírozni. A fotózáson a 

versenyzőnek saját maga által készített sminkben és frizurával kell megjelennie. A versenyző 



Mediaworks Hungary Zrt. 
1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 
T: 06-1 460-2500 

4 
 

emellett magának biztosítja a fotózáshoz szükséges kellékeket (bikini, magassarkú cipő, csinos 

és sportos ruha). 

 

1.1. Az értékelés menete 

 

A verseny során a versenyzőket a honlap felhasználói 1-től 10-ig terjedő skálán értékelhetik. Egy 

felhasználó egy versenyzőre egy nap egy értékelést adhat le. A versenyzőket a honlapon való 

megjelenésüktől kezdve az adott forduló értékelési időszakának végéig lehet értékelni.  

Az értékeléshez a felhasználóknak e-mail címük megadásával regisztrálniuk kell a honlapon. 

Regisztrálni Facebook- vagy Google-fiókkal lehet.  

A regisztrációhoz csak személyes e-mail cím használható. Az eldobható vagy ideiglenes e-mail-címet 

használó regisztrációk, illetve az ilyen e-mail-címmel leadott értékelések törlésre kerülnek. A Szervező 

fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az e-mail-címek érvényességét, és az érvénytelen címről érkező 

regisztrációkat és értékeléseket törölje. A szerver hamis értékelésekkel való túlterhelése esetén a 

Szervező fenntartja a jogot, hogy az értékelést leállítsa. A Szervező fenntartja a jogot az értékelése 

felfüggesztésére illetve az értékelés szabályainak megváltoztatására. 

A Szervezők fenntartják a jogot a szavazási és jelentkezési időpontok megváltoztatására. 

 

1.2. Régiós felosztás 

1. régió: Budapest és Pest megye 

2. régió: Közép-Dunántúli régió: Fejér-, Veszprém-, Zala-, megyék  

3. régió: Dél-Dunántúli régió: Baranya-, Tolna-, Somogy-, megyék  

4. régió: Dél-Alföldi régió: Bács-Kiskun-, Csongrád-, Békés megyék  

5. régió: Észak-Közép-Magyarországi régió: Nógrád-, Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok-megyék 

6. régió: Észak-Kelet-Magyarországi régió: Borsod-Abaúj-Zemplén-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, 

Hajdú- megyék 

7. régió: Észak-Dunántúli régió: Vas-, Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom- megyék  

 

2. 1. számú régió előválogatójának menete 

Budapest és Pest megyét Szervező külön, önálló Nevezési területként kezeli, az előválogatóban 

továbbjutó hölgyek szavazása hosszabb ideig zajlik, mint a többi régióban, az itt továbbjutó pályázók 

az országos döntőbe jutnak. 

A jelentkezési határidő ideje alatt a szakmai zsűri az 1. számú régióban összesen 50 hölgyet választ ki, 

akik a Tündérszépek 2020 online Területi előválogatóba kerülnek. 

A továbbjutott legfeljebb 50 versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy 2020. január 31. napjáig 

kizárólag a Szervező írásbeli engedélye alapján jelentkezhet vagy vehet részt más szépségversenyen. 

A Szervező az online Területi előválogatóba továbbjutott legfeljebb 50 versenyzőt legkésőbb a 

jelentkezési határidő lezárását követő 5 munkanapon belül értesíti. 

Az 1. számú régió Területi előválogatója 2019. szeptember 16. 0:00 órakor kezdődik és 2019. 

november 10.  napjának 23:59 órájáig tart. 

Az 1. számú régió Területi előválogatóban a www.borsonline.hu hírportálon az 50 hölgy közül minden 

nap egy hölgy kerül bemutatásra. Minden versenyzőre 2019. november 10. napjáig lehet értékelést 

leadni. Az 1. számú régió Területi előválogatóból a szakmai zsűri értékelése alapján összesen 3 hölgy 

jut tovább a Tündérszépek 2020 szépségverseny országos döntőjébe.  
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A közönség szavazatai alapján a legmagasabb értékelést kapott – de a szakmai zsűri által nem 

kiválasztott- egy hölgy továbbjut az 5. pontban részletezett Központi közönségszavazásra, ahol a 

pályázó versenybe száll az országos döntőbe jutásért.  

Az 1. számú régióból az országos döntőbe, vagy a Központi közönség szavazásra továbbjutott 

versenyzőket a Szervező az előválogató lezárását követő 5 munkanapon belül értesíti, valamint nevüket, 

fényképüket a a Szervező, valamint a New Wave Media Group Kft., a Lapcom Kiadó Zrt. és az Inform 

Média Lapkiadó Kft. print és online kiadványaiban, valamint azok közösségi oldalain közzéteszi.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az országos döntőbe vagy a közönség szavazásra nem jutott 

versenyzők közül feltöltse a továbbjutók létszámát abban az esetben, ha azok közül bármely versenyző, 

visszalép vagy a Szervező a Versenyszabályzat megsértése miatt bármely versenyzőt kizár a versenyből.  

3. Területi előválogató – 2, 3., 4., 5., 6., 7. számú régiókban 

A Területi előválogató a 2-7. számú régiók megyéiben 2019. szeptember 16. 0:00 órakor kezdődik és 

2019. október 21. napjának 23:59 órájáig tart.  

A jelentkezési határidő ideje alatt a régiók szakmai zsűrije legfeljebb 30 hölgyet választ ki Nevezési 

Területenként, akik a Területi előválogatóba jutnak. 

Az online fordulóban minden megyei hírportál főoldalán a 30 hölgy közül minden nap egy hölgy kerül 

bemutatásra. A megyei hírportálokon minden versenyzőre 2019. október 21. napjáig lehet értékelést 

leadni. Az online Területi előválogatókból összesen 72 hölgy jut tovább az összesen 6 regionális 

előválogatóba. 

A szakmai zsűri értékelése alapján 3 hölgy, a közönség szavazatai alapján pedig a legmagasabb 

értékelést kapott – de a szakmai zsűri által nem kiválasztott- egy hölgy, tehát a 2-7. számú régiók 

megyéiből Nevezési Területenként 4 hölgy jut tovább a Tündérszépek 2020 regionális előválogatóba, 

ahol a régió megyéiből kikerült hölgyek mérik össze szépségüket. 

A regionális előválogatóba továbbjutott versenyzők a IV. pontban feltüntetett nyereményben 

részesülnek.  

A regionális előválogatóba továbbjutott versenyzők a IV. pontban feltüntetett nyereményben 

részesülnek.  

A Szervezők fenntartják a jogot az időpontok megváltoztatására 

A Regionális előválogatóba továbbjutott versenyzőket a Szervező a Területi előválogató lezárását 

követő 5 munkanapon belül értesíti, valamint nevüket, fényképüket megyei online felületeken 

(weboldal, Facebook) és a megyei napilapokban közzéteszi.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a regionális előválogatóba nem jutott versenyzők közül feltöltse a 

regionális előválogatóba jutottak létszámát abban az esetben, ha a z abba továbbjutott versenyzők közül 

bármely versenyző, visszalép vagy a Szervező a Versenyszabályzat megsértése miatt bármely 

versenyzőt kizár a versenyből.  

4.  Regionális előválogató 

 Az online Területi előválogatókból Nevezési Területenként 4-4 versenyző, Régiónként 12-12 hölgy jut 

tovább regionális előválogatókba (tehát a 6 Regionális előválogatóba összesen 72 hölgy). 

Az online regionális előválogatóban a 2-7. számú régiók Nevezési Területeinek továbbjutói 

versenyeznek, 2019. október 24. 0:00 órakor kezdődik és 2019. november 4. 23:59 órájáig tart.  
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Az online regionális előválogató fordulóban minden megyei hírportál főoldalán az értékelés ideje alatt 

régiónként 12 hölgy kerül bemutatásra. Az egyes megyei napilapok internetes oldalán minden 

versenyzőre 2019. november 4. napjáig lehet értékelést leadni. 

A regionális előválogatóban a szakmai zsűri értékelése alapján összesen 3 hölgy jut tovább a 

Tündérszépek 2020 szépségverseny országos döntőjébe.  

A közönség szavazatai alapján a legmagasabb értékelést kapott – de a szakmai zsűri által nem 

kiválasztott- hölgy tovább jut az 5. pontban részletezett Központi közönség szavazásra, ahol a pályázó 

versenybe száll az országos döntőbe jutásért.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az országos döntőbe nem jutott versenyzők közül feltöltse a döntőbe 

jutottak létszámát abban az esetben, ha a regionális előválogatókból továbbjutott versenyzők közül 

bármely versenyző, visszalép vagy a Szervező a Versenyszabályzat megsértése miatt bármely 

versenyzőt kizár a versenyből.  

A Szervezők fenntartják a jogot az időpontok megváltoztatására. 

5. Központi közönség szavazás  

A 7 régió közönségének értékelése alapján továbbjutó hölgyek versenyeznek az Országos döntőbe való 

jutásért. 2019. november 12. 0:00 órakor kezdődik és 2019. november 18. 23:59 órájáig tart. A 

Központi közönség szavazáson minden megyei hírportál főoldalán (megyei napilap internetes oldalán) 

valamint a www.borsonline.hu oldalon az értékelés ideje alatt összesen 7 hölgy kerül bemutatásra. 

Minden versenyzőre 2019. november 18. napjáig lehet értékelést leadni. 

A Tündérszépek 2020 szépségverseny országos döntőjébe a közönség szavazatai alapján a legmagasabb 

értékelést kapott hölgy jut tovább. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az országos döntőbe nem jutott versenyzők közül feltöltse a döntőbe 

jutottak létszámát abban az esetben, ha a regionális előválogatókból továbbjutott versenyzők közül 

bármely versenyző, visszalép vagy a Szervező a Versenyszabályzat megsértése miatt bármely 

versenyzőt kizár a versenyből.  

A Szervezők fenntartják a jogot az időpontok megváltoztatására. 

6. Országos döntő 

A regionális, valamint a budapesti és Pest megyei előválogatókból 3-3, valamint a Központi 

közönségszavazásból egy versenyző, mindösszesen 22 hölgy jut tovább az országos döntőbe.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az országos döntőbe jutott versenyzőkkel külön megállapodást 

kössön.  

6.1. Az országos döntő közönségszavazásán mind a 22 döntőbe jutott hölgy részt vesz. Az 

országos döntő közönségszavazása 2020. január 2. 0:00 órakor kezdődik és 2020. január 23.  23:59 

órájáig tart. Minden megyei hírportál főoldalán valamint a www.borsonline.hu oldalon az értékelés ideje 

alatt 22 hölgy kerül bemutatásra. Az egyes megyei napilapok internetes oldalán, valamint a 

www.borsonline.hu oldalon minden versenyzőre 2020. január 23.  napjáig lehet értékelést leadni. 

A közönség szavazatai alapján a legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2020 

Közönség díjának tulajdonosa. 
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6.2. Az országos döntő fizikai versenye 2020.január 25. napján kerül megrendezésre. A 

döntőbe jutott 22 hölgy közül a szakmai zsűri értékelése alapján kerülnek kiválasztásra a Tündérszépek 

2020 országos szépségverseny díjazottjai.  

A döntés ellen fellebbezésnek, óvásnak nincs helye. A nyertesek a IV. pontban feltüntetett 

nyereményben részesülnek. 

A Szervezők fenntartják a jogot az időpontok megváltoztatására. 

 

IV. NYEREMÉNYEK 

1. A Tündérszépek 2020 szépségverseny pályázóinak nyereményei: 

A Területi előválogató helyezettjei: 

1. helyezett: 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány 

2. helyezett: 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány 

3. helyezett: 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány 

Közönség díjas: 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány 

A Tündérszépek 2020 Szépségverseny győztesének főnyereményei: 

● egy 300.000 Ft értékű utazási voucher 

● Huawei okostelefon 200.000 forint értékben 

A Tündérszépe 2020 Szépségverseny 1. udvarhölgyének nyereményei: 

● Huawei okostelefon 200.000 forint értékben 

● egzotikus nyaralás 200.000 forint értékben 

A Tündérszépe 2020 Szépségverseny 2. udvarhölgyének nyereményei: 

● Huawei okostelefon 200.000 forint értékben 

● egzotikus nyaralás 200.000 forint értékben 

A Tündérszépe 2020 Szépségverseny Közönség díjasának nyereményei: 

● Huawei okostelefon 200.000 forint értékben 

●  100.000 Ft értékű magyarországi wellness hétvége 

● hetibérlet 2020 évben Magyarországon megrendezésre kerülő könnyűzenei fesztiválra 

A Tündérszépek 2020 verseny díjazottjai nyereményeiket a Területi előválogatót és országos döntőt 

követő díjátadó eseményen vehetik át, melynek helyéről és időpontjáról a Szervező a versenyt követően 

a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken értesíti. A díjátadó eseményen a versenyzők kötelesek a 

Szervező által előírt időtartamig és elegáns ruházatban az ahhoz illő frizurával és sminkben megjelenni, 

melyről a díjazottaknak maguknak kell gondoskodni. 

2. A Tündérszépek 2020 szépségverseny közönség szavazói között sorsolt nyeremények: 

A Területi előválogató szavazói között összesen 3 db 15.000 Ft értékű elektronikai cikket sorsolunk ki. 

A szavazáson részt vesz a 2-7. számú régiók és annak megyéi. A sorsolás időpontja: 2019. október 22. 

napján történik.  
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A regionális előválogató szavazói között összesen 1 db 30.000 Ft értékű elektronikai cikket sorsolunk 

ki. A szavazáson részt vesznek a 2-7. számú régiók régiós előválogatójának szavazói, valamint az 1. 

számú régió előválogatójának szavazói. A sorsolás időpontja: 2019. november 5. napján történik. 

Az országos döntő szavazói között összesen 1 db 100.000 Ft értékű magyarországi wellness hétvége 

vouchert sorsolunk ki. A szavazáson részt vesznek a 2-7. számú régiók régiós előválogatójának 

szavazói, valamint az 1. számú régió előválogatójának szavazói. A sorsolás időpontja: 2020. január 25. 

napján történik. 

A Tündérszépek 2020 verseny közönség szavazás nyerteseit a sorsolást követő 5 munkanapon belül 

értesíti e-mailben, és a Szervező postai úton vagy futárral juttatja el a nyereményt, a nyertes 

visszajelzését követően legkésőbb 4 héten belül. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertesek a kapcsolat felvétel napjától számított 5 

munkanapon belül nem reagálnak a megkeresésre, vagy a nyeremény kiküldését követő 2 héten belül 

nem veszik át azt, úgy tartalék sorsolást bonyolítson le.  

 

V. A VERSENYZŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

● A versenyző elfogadja a Szervezők által összeállított programot, és vállalja, hogy a 

Tündérszépek 2020 Szépségversennyel kapcsolatos valamennyi saját szervezésű (válogatások, 

sajtótájékoztatók, fotózások, döntő stb.) és egyéb promóciós rendezvényen (sajtószereplések, 

médiaesemények, rendezvények stb.) részt vesz. A Versenyző kifejezett hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a verseny során a versenyzőről készült fotó, grafika, hang – és videofelvételek, 

valamint ezek állóképei a Szervező a verseny weboldalán, a megyei siteokon, továbbá online és 

nyomtatott sajtótermékeiben, azok közösségi oldalain (Facabook, Instragram, Youtube stb.) 

valamint a New Wave Media Group Kft., a Lapcom Kiadó Zrt. és az Inform Média Lapkiadó 

Kft. online és nyomtatott sajtótermékeiben és azok közösségi oldalain nyilvánosságra 

kerüljenek. 

● Versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy a verseny időtartama alatt a Szervező előzetes 

engedélye nélkül a versennyel kapcsolatban interjút nem ad, sajtónyilatkozatot nem tesz. Ezen 

szabály megszegése a versenyző azonnali hatályú kizárását eredményezi. 

● A versenyző kijelenti, a verseny teljes ideje alatt betartja a Szervező versennyel kapcsolatos 

utasításait. 

● Versenyző kijelenti, hogy a Szervezőre, a verseny támogatóira, a verseny zsűrijére hátrányos 

kijelentést nem tesz, továbbá kijelenti, hogy a verseny Szervezőjének szabályzatait betartja. 

● A Szervező a verseny döntésmechanizmusáról, a zsűriről, az értékelés módjáról részletes 

tájékoztatást ad a versenyzőnek. Versenyző kijelenti, hogy a verseny eredményét, az értékelést, 

a zsűri döntési jogkörét nem kritizálja, a verseny eredményeit elfogadja. 

● A versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny ideje alatt a versenyt népszerűsítő reklám és egyéb 

marketing tevékenységre a Szervező által díjmentesen felkérhető, továbbá kötelezettséget vállal 

arra, hogy a versenyt szponzoráló cégek reklámhordozóit, valamint egyéb kiegészítőit a 

versennyel kapcsolatos eseményeken viseli. 

● Amennyiben a versenyző bármilyen ok miatt nem tud részt venni a versenyen, úgy a helyét a 

következő fordulóban az a versenyző veszi át, aki az értékelések alapján a következő továbbjutó 

lenne, ebben az esetben a kiesett résztvevő kártérítési igénnyel nem élhet a Szervezővel 

szemben. 
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● A döntőbe jutott versenyzők vállalják, hogy a döntő időpontjától számított 1 (egy) év 

időtartamon belül összesen 4 alkalommal díjmentesen a Szervező rendelkezésére állnak reklám, 

promóciós vagy egyéb megjelenésekre. 

● A verseny győztese vállalja, hogy a döntő napjától számított 1 (egy) éven keresztül nem vesz 

részt olyan reklám, PR vagy kommunikációs kampányban, amely a főszponzor vagy a Szervező 

érdekeit sértik. 

● A verseny győztese vállalja, hogy a következő évi verseny döntőjén, mint zsűritag 

térítésmentesen részt vesz, valamint aktív szerepet vállal a koronázási ceremóniában. 

VI. Versenyből történő kizárás:  

A Versenyzőt a Szervező kizárja a Versenyből ha: 

● ha a versenyre történő jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét, valamint, ha az 

országos döntő utolsó napjáig betölti a 30. életévét  

● a verseny bármelyik fordulójában bármely okból nem lehet felvenni a versenyzővel a 

kapcsolatot; 

● bizonyítható, hogy a verseny menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 

befolyásolni próbálta; 

● a verseny lebonyolításhoz szükséges adatait nem adja meg 

● ha pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti; 

● ha a pályázatra beküldött kép, bármilyen módon megbotránkoztató, jogszabályt sért, 

reklámot hordoz; 

● ha a fényképfelvételek Szervező általi elkészítéséhez, közzétételéhez nem járul hozzá  

● jelen Szabályzat bármely pontját megsérti. 

VII. SZERZŐI JOG, FELHASZNÁLÁSI JOGOK 

A Tündérszépek 2020 Szépségverseny szervezői jogának tulajdonosa a Mediaworks Hungary Zrt. A 

Szervező előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a versennyel kapcsolatos bármilyen tartalom 

felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. Ugyanez vonatkozik a versenyről 

készült embléma, logó, grafika, fotó, hang- és videofelvétel, valamint ezek állóképeinek felhasználására 

is.  A versenyző a Mediaworks Hungary Zrt.-re, mint felhasználóra ruházza visszavonhatatlanul, 

kizárólagosan, teljeskörűen és korlátozásmentesen a verseny során a versenyzőről készült fotó, grafika, 

hang – és videofelvétel, valamint ezek állóképeire (a továbbiakban: Mű) vonatkozó valamennyi, a 

Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (Szjt) meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt 

összes felhasználási forma vonatkozásában.  

1. Adatvédelem és adatkezelés 

 

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a versenyben részt vevő természetes személyek, mint 

adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes 

adataik védelmét.  

A Szépségversenyben való részvétellel a versenyben részt vevő természetes személy önkéntes és 

kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon 

kezelje: 
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Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam: 

Szépségversenyben 

részt vevő 

természetes személy 

neve 

-  Szépségverseny sikeres megszervezése és 

lebonyolítása, az abból fakadó jogok és 

kötelezettségek teljesítése 

- Szépségversenyben részt vevő azonosítása, 

- Szépségversenyben való részvétel, 

- Szépségversenyben részt vevő értesítése, 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

Szépségversenyben 

részt vevő 

természetes személy 

magassága, születési 

helye, ideje 

-  Szépségverseny sikeres megszervezése és 

lebonyolítása, az abból fakadó jogok és 

kötelezettségek teljesítése 

- Szépségversenyben részt vevő azonosítása, 

- Szépségversenyben való részvétel, 

- Szépségversenyben részt vevő értesítése 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

Szépségversenyben 

részt vevő 

természetes személy 

lakcíme, tartózkodási 

helye 

-  Szépségverseny sikeres megszervezése és 

lebonyolítása, az abból fakadó jogok és 

kötelezettségek teljesítése 

- Szépségversenyben részt vevő azonosítása, 

- Szépségversenyben való részvétel, 

- Szépségversenyben részt vevő értesítése 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

Szépségversenyben 

részt vevő 

természetes személy 

oktatási intézmények 

neve, címe 

 

- Szépségversenyben részt vevő azonosítása, 

- Szépségversenyben való részvétel, 

 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

Szépségversenyben 

részt vevő 

természetes személy 

e-mail címe, 

telefonszáma  

-  Szépségverseny sikeres megszervezése és 

lebonyolítása, az abból fakadó jogok és 

kötelezettségek teljesítése 

- Szépségversenyben részt vevő értesítése 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

Szépségversenyben 

részt vevő 

természetes 

személyről készült 

fénykép és 

videófelvétel  

-  Szépségverseny sikeres megszervezése és 

lebonyolítása, az abból fakadó jogok és 

kötelezettségek teljesítése 

- Szépségversenyben részt vevő azonosítása, 

- Szépségversenyben való részvétel 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

hozzájárulás 

visszavonásáig 

Szépségversenyben 

értékelést leadó 

felhasználó e-mail-

címe 

- Szépségversenyben értékelést leadó 

felhasználó azonosítása 

- Szépségversenyben leadott értékelések 

érvényességének megállapítása 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

 

A Szépségversenyben részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, 

kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 

az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi 

elérhetőségeken teheti meg a Szépségversenyben részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes 

személy: 

Mediaworks Hungary Zrt., 
1034 Budapest, Bécsi út 122-124, 

adatekezeles@mediaworks.hu 
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Ha a Szépségversenyben részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési 

tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes 

adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik.  

A Szépségversenyben részt vevő természetes személy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai 

megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat 

jogorvoslatért. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti 

el: 

cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postacím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 

telefon:   +36 (1) 391-1400 

fax:   +36 (1) 391-1410 

e-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap:   naih.hu 

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A Versenyző a Versenyszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 

jelen Versenyszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. 

Amennyiben a versenyző a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem 

fogadja el, a Szépségversenyből kizárásra kerül. A Tündérszépe 2020 Szépségverseny 

Versenyszabályzatát a Szervező a következő oldalakon teszi közzé:  (www.bama.hu/tunderszepek; 

www.baon.hu/tunderszepek; www.beol.hu/tunderszepek; www.duol.hu/tunderszepek; 

www.feol.hu/tunderszepek; www.nool.hu/tunderszepek; www.kemma.hu/tunderszepek; 

www.heol.hu/tunderszepek; www.sonline.hu/tunderszepek; www.szoljon.hu/tunderszepek; 

www.veol.hu/tunderszepek; www.vaol.hu/tunderszepek; www.zaol.hu/tunderszepek; 

www.teol.hu/tunderszepek; www.szon.hu/tunderszepek; www.haon.hu/tunderszepek; 

www.boon.hu/tunderszepek; www.kisalföld.hu/tunderszepek; www.delmagyar.hu/tunderszepek; 

www.borsonline.hu/tunderszepek;) és hivatalos honlapján (www.tunderszepek.hu) teszi közzé. 

Szervező a verseny teljes időtartama alatt biztosítja a Versenyszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos 

elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a versenyző téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a 

versenyző vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A versenyzők 

tudomásul veszik, hogy a Szépségversenyen való részvétel önkéntes.  

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. 

A Versenyző/ Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a 

Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit. 

A Versenyző/ Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-

et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet 

(Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes 

mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Szépségversennyel és Játékkal 

kapcsolatos kártérítési felelősség alól. 

A Szervező kijelenti, hogy jelen Szépségverseny és Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem 

áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem 

hozható kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a Szépségverseny, valamint a Játék 

http://www.baon.hu/szepekszepe
http://www.beol.hu/szepekszepe
http://www.duol.hu/szepekszepe
http://www.feol.hu/szepekszepe
http://www.nool.hu/szepekszepe
http://www.zaol.hu/tunderszepek
http://www.teol.hu/tunderszepek
http://szon.hu/
http://haon.hu/
http://boon.hu/
http://kisalföld.hu/
http://csol.hu/
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szervezésében, ezért a Szépségversenyben, Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és 

hiánytalanul mentesül a Szépségversenyből, valamint a Játékból eredő kötelezettségek alól. 

 

A Szépségverseny és a Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook 

részére semmilyen körülmények között át nem adja. 

A Versenyző/ Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az 

Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit. 

A Versenyző/ Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook 

Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik 

minden a jelen szabályzatban meghirdetett Szépségversennyel és Játékkal kapcsolatos kártérítési 

felelősség alól. 

A Szervező kijelenti, hogy jelen Szépségverseny és Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem 

áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem 

hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Szépségverseny, valamint a Játék 

szervezésében, ezért a Szépségversenyben, Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és 

hiánytalanul mentesül a Szépségversenyből, valamint a Játékból eredő kötelezettségek alól. 

A Szépségverseny és a Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az 

Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja. 

 

A Tündérszépe 2020 Szépségverseny Versenyszabályzat nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

A Versenyszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. 

 

Budapest, 2019. július 15. 


