„HOZOM a FORMÁD” zsebMANDALA kiállítás
SZÍNEZZ és legyél MANDALA kiállító!

Jelentkezés – Regisztráció – Lógatás’ RENDJE

A kiállításra regisztrálóknak a következő a feladata:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

8.)
9.)

LÉPJ BE az E-MAIL címeddel, és kapott jelszavaddal
VÁLASZD KI a neked tetsző sablont
TÖLTSD LE a „Letöltés” gombbal a sablont a gépedre
NYOMTASD KI otthon az adott méretnek megfelelően (A letöltésnél fel van tüntetve a
nyomtatás optimális mérete!)
SZÍNEZD KI a sablont! Legyél SZABAD, és ENGEDD a kezed és szépÉrzéked’
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT létrejönni
FOTÓZD LE az elkészült művet! (Figyelj arra, hogy ezek alapján fognak szavazni a művedre.
Legyen elég fény a fotón, illetve minden férjen bele a kép keretei közé.)
KÜLDD VISSZA! Az elkészült képet küldd vissza a zsebmandala@gmail.com címre a
játékszabályokban feltüntetett határidőig! (Jelentkezéseddel meg kell majd még adnod a
születési évedet és Keresztnevedet, hogy 18év alatt feltüntethessük AZT!)
KÜLDD EL AZ EREDETIT! Ha értesítést kapsz a játék folyamán, akkor el kell küldened az
eredeti művet, vagy el kell hoznod címünkre.
ÉLVEZD A LÓGATÁST’! LEGYÉL RÉSZE A KIÁLLÍTÁSNAK! Amennyiben bejutsz a kiállítók közé,
úgy élvezd a jól megérdemelt sikeredet.

RÉSZLETEK, MEGHATÁROZÁSOK
LETÖLTÉS:

Az oldalon elérhető sablonok letöltésének, és a teljes játéknak az alábbi a folyamata.

FELTÖLTÉS:

Az Oldalra feltöltést csak és kizárólag az Oldal által jogosult személyek végezhetik.

LÁTOGATÓ:

Az, aki az Oldalt, illetve a Kiállítást minden regisztráció nélkül látogatja.

REGISZTRÁLÓ: Az, aki az Oldalon adott információk megadásával további tartalmakat érhet el.
Ezáltal jogosult a Kiállításon és a szavazáson (online felület) való részvételre. Ennek fejében vállalja a
működési és szerzői jogi szabályok büntetőjogi betartásának elveit. Vállalja egyben, hogy elkészült
alkotásának fényképét, majd, ha zsűrizésre kerülne, akkor az alkotást magát is eljuttatja a
meghatározott címre, saját költségére. Vállalja, hogy az oldalon feltüntetésre kerül minden 18év alatt
regisztráltunk kora, és minden szavazásra, kiállításra jogosult keresztneve is.
Az a szerencsés alkotó, aki a Zsűri által jóváhagyott alkotást létrehozta, majd a
KIÁLLÍTÓ:
kiállítás feltételeinek eleget tett és adott határidőig alkotását eljuttatja a megadott helyszínre.
ZSŰRI:
Az Oldal által delegált tagok, akik meghatározzák a kiállításra kerülő alkotásokat.
Feladatuk az összesített szavazatok alapján, és a helyszínen megtekintett (élő, nem fényképes!)
alkotások értékelése. A Zsűri tagjait az Oldal határozza meg.
OLDAL:
Ez esetben a www.whatismandala.com, illetve a www.zsebmandala.hu közös,
alkalmanként megosztott felülete azonos az Oldal fogalmával.
ALAPVETŐ MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK:
A jelentkezéseddel, regisztrációddal elfogadod az oldalon közzétett működési és etikai szabályokat,
kijelented, hogy betartod az alább részletezett szerzői jogokat és az itt leírt szabályokat, illetve azt
saját felelősségedre be is tartod. Aki a kiállításra regisztrált, az beleegyezését adja, hogy a feltöltött
tartalmakat a www.zsebmandala.hu, illetve a www.whatismandala.com oldalak saját tulajdonként
kezeli.

KIÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ ALKOTÁSOK:
A kiállításra a következő alkotások sablonjaival lehet nevezni, melyet a www.whatismandala.com
oldalon lehet letölteni: Gyakorlóknak / Pillangó / Forma / Életfa mandala / Szerelmes Nő / Namaste /
Arany Szarvas / Szivárvány mandala / Magyar Szerelem / Gyerek mandala / Metatron
A kiállításra kerülő alkotások publikálását kizárólag a Oldal végzi, illetve koordinálja. Az kizárólagos
joga ezen felületnek. Az alkotás készítőjének szerzői jogai a későbbiekben megmaradnak,
amennyiben eleget tett a játék szabályainak és biztosított minden feltételt alkotása promótálásához.
Az szerzői jogok a kiállítás időtartamától számított 6hónapon belül vissza szállnak az alkotóra,
melyhez az alkotó regisztrációjával adja beleegyezését. (lásd. whatismandala.com - Szerzői jogok)
Az alkotást a készítő juttatja el, illetve később ő is viszi el saját költségére a játékszabályban
meghatározott időpontig, az egyeztetett címre, majd onnan el.

HATÁRIDŐK:
KIÁLLÍTÁS:

2014-09-26.

Alkotások utolsó megosztása a webes felületen:

2014-08-31.

Elkészült alkotások zsűrihez juttatása:

2014-09-07.

ZSŰRI döntés:

2014-09-14.

Kiállítás utáni alkotás átvehető:

az utolsó kiállítási helyszínén, vagy ennek
időpontjától számított 2héten belül

ALKOTÁSOK ÁTVÉTELE KIÁLLÍTÁS UTÁN:
Amennyiben az alkotásokat a tulajdonos nem veszi át
adott időpontig, úgy az alkotás tulajdonjoga az Oldalra ruházódik. Így további közlési lehetőséget is az
Oldal birtokol. Az átvételt az alkotó önmaga kell, hogy megoldja, ennek költségét, szállítását az oldal
nem vállalja magára.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
Az Oldalon bárki regisztráció nélkül nézelődhet.
Ebben segít a sokféle böngészési és szűkítési lehetőség. Ha valami megtetszik és vásárolni is
szeretnél, akkor ehhez regisztrálnod kell magad az oldalon.
Az Oldalon regisztrálni egyszerű és nem kerül semmibe. A nyitólapon a "Regisztráció" feliratra
kattintva juthatsz el a regisztrációs oldalra; add meg a kért adatokat, a jelszót válaszlevélben fogod
megkapni. (A későbbiekben e-mail címeddel, és jelszavaddal tudsz majd úja belépni a felületre.)
Személyes adataidat természetesen bizalmasan kezeljük. Adatkezelési tájékoztatónkat elolvashatod a
lap alján a Felhasználási Feltételekben.
Gyermekek regisztrációját a
GYERMEKEK, KISKORÚAK REGISZTRÁCIÓJA:
kiállításra, eseményekre csak szülői felügyelettel és szülői jóváhagyással tudjuk elfogadni. Célunk,
hogy fiatalok körében is terjedjen eseményeink köre, illetve elérhetőek legyenek számukra is
anyagaink, de a szülői felügyeletet és ellenőrzést mi magunk is támogatjuk. Így azt javasoljuk, hogy
gyermekeik nevében a felnőtt családtag regisztráljon és ő támogassa részvételét fiatalabb korú
tagjainknak. A regisztrált személyét ezért az Oldal nem hivatott ellenőrizni. Az elvárt működést
figyeljük és várjuk el tagjainktól!
HOGYAN VÁSÁROLHATOK MEG EGY TERMÉKET AZ OLDALRÓL, KIÁLLÍTÁSRÓL?
Ha megtetszik egy termék az Oldalon, Kiállításon, akkor a regisztrációs felületen jelezheted vételi
szándékodat. Mivel az Oldal nem tekinti feladatának a kereskedést, de közvetítői szerepet betölt, így
segít összekötni a feleket.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Budapest, 2014-01-09

EZÚTON KÍVÁNUNK JÓ SZÓRAKOZÁST, KELLEMES IDŐTÖLTÉST
és JóEGÉSZSÉGet minden Látogatónknak:
zsebMandala.hu Csapata

