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CARTOON NETWORK: 

A ’Ben 10-szinkronhang kerestetik’ pályázata  
Játékszabályzat 

 
 
 
1. VÁSÁRLÁS NEM BEFOLYÁSOLJA A RÉSZVÉTELT VAGY NYERÉSI ESÉLYEKET. A pályázatot (a 
továbbiakban: pályázat), amelyre ezek a hivatalos szabályok vonatkoznak a Turner Broadcasting 
System Europe Limited (a továbbiakban: szervező) Turner House, 16 Great Marlborough Street, 
London W1F 7HS, Egyesült Királyság, cégjegyzékszám: 1927855, a Cartoon Network („CN”) és a 
kapcsolódó www.cartoonnetwork.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: weboldal) 
bonyolítja le.  
 
A pályázat kizárólag online, a weboldalon keresztül zajlik és érhető el. A pályázat 2016. 
november 9-én kezdődik, a nevezési határidő 2016. január 10-ig tart. („nevezési időszak”). A 
promóció az alábbi webes aloldalon érhető el: 
www.cartoonnetwork.hu/promotion/ben10szinkron  
 
 
2. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK: A pályázat minden olyan, magyarországi lakóhellyel rendelkező 6. 
évét betöltött és 15 év alatti gyermek számára nyitva áll, aki a nevezési időszak előtt és alatt 
internet-hozzáféréssel rendelkezik (a továbbiakban: résztvevő). Nem vehet részt a pályázaton a 
szervező, annak anya- és leányvállalatai, telephelyei és kapcsolt vállalkozásai, azok ügynökei, a 
közvetlen családtagok és azok, akik a pályázat szervezését bármilyen módon szakmai 
munkájukkal segítik (a továbbiakban: a mentesített felek).  
 
A résztvevők a weboldalon olvasható pályázati promócióban ismertetett utasításoknak 
megfelelően indulhatnak a pályázaton. Az egyes résztvevők többször is indulhatnak a 
pályázaton, de csak egy alkotást fogadunk el. A résztvevőnek a szülei vagy gondviselője 
engedélyét kell kérnie ahhoz, hogy jelentkezését elfogadjuk. Egy pályázó csak egyszer 
jelentkezhet. Bármely olyan kísérlet, amely, akár más e-mail cím, azonosság, stb. használatával 
arra irányul, hogy egyetlen pályázó többször pályázzon, a pályázó versenyből való kizárását 
vonhatja maga után.  
 
Ahhoz, hogy a résztvevő indulhasson a pályázaton, és  jelentkezését elfogadják, be kell tartania a 
szabályzatot, és a promóciós oldal utasításai szerint eljárni: 
 
 
Látogassa meg a www.cartoonnetwork.hu/promotion/ben10szinkron oldalt.  

 Tüntesse fel a szülő vagy gondviselő nevét, korát és e-mail címét. A szülői hozzájárulás 
ellenőrzésére a szervező megerősítő e-mailt küld a szülő vagy gondviselő részére. A gyermek 
pályázatban való részvétele mindaddig nem érvényes, amíg a szülő vagy jogi képviselő a 
megerősítési hivatkozásra kattintva vissza nem igazolta a jelentkezéstThe entrant has to 
record themselves while reading the script that is provided on the website. 

 töltse fel a hangfelvételt (elfogadott formátumok: wav, aif, aiff, flac, alac, aac, ogg, mp3, 
m4a Apple eszközök esetében: mp4, m4v, avi, mov, wmv; illetve a fájl nem lehet nagyobb 10 
MB-nál) a weboldalra 

http://www.cartoonnetwork.hu/promotion/ben10szinkron
http://www.cartoonnetwork.hu/promotion/ben10szinkron
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 A hang-video felvétel weboldalra való feltöltésével, a pályázó teljes felelősséget vállal a 
felvétel jogtisztaságáért, és nem sért szerzői jogokat, azaz a felvétel teljesen saját 
tulajdonában áll. Amennyiben ezt megszegi, a pályázó kizárható a versenyből.   

 
 
A pályázatban való részvétellel az összes résztvevő megerősíti, hogy az összes megadott adat 
teljes, pontos, nem félrevezető, illetve hogy a felvétel megfelel a hivatalos és a pályázat 
promóciójában ismertetett szabályoknak. A szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása 
szerint bármelyik alkotást bármikor kizárja a pályázatból, ha úgy dönt, hogy a résztvevő nem 
tartja be a hivatalos szabályokat. Ha a résztvevő megsérti az említett rendelkezéseket, mentesíti 
a szervezőt bármely igénye alól, különösen a harmadik felek megalapozott vagy feltételezett 
követelései alól – az első kérelemmel egy időben. Idetartozik a peres költségek és kiadások 
esetén felmerülő bármilyen igény is. 
 
3. ADATVÉDELEM ÉS A SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOGOK: A pályázatban való 
részvétellel és/vagy a díj(ak) elfogadásával minden résztvevő átruházza a jogot a szervezőre és 
annak megjelölt képviselőire (kivéve jogszabály által tiltott esetben), hogy felhasználja és 
közzétegye a résztvevő keresztnevét és az általa készített felvételt a weboldalon, különösen a 
pályázatban, a pályázat promóciójában, valamint a weboldal bármilyen módon vagy 
sajtóorgánumban való reklámozása céljából, bármilyen már ismert vagy a jövőben létrehozandó 
sajtóorgánumban, időbeli és térbeli korlátozás nélkül.  
 
A résztvevő által megadott adatokat a szervező a weboldalon található adatvédelmi 
irányelveivel összhangban használja fel, és nem osztja meg harmadik féllel, illetve nem dolgozza 
fel a pályázat lebonyolításától és a díjak díjazottakhoz való eljuttatásától eltérő célokra. Így tehát 
a pályázat megvalósításához és lebonyolításához a szervező átadhatja az adatokat anya- és 
leányvállalatainak, telephelyeinek és kapcsolt vállalkozásainak, akik elmenthetik és 
felhasználhatják ezeket az adatokat az említett célra (lásd a 6. szakaszt). 
 
4. NYERTES 
 
A szervező egyetlen nyertest választ ki az elfogadott pályázatok közül. A kiválasztást, egy, a 
szervező által megbízott zsűri végzi el, a weboldalon megadott kritériumok alapján. A 
kiválasztási folyamat teljes mértékben a zsűri mérlegelési jogkörébe tartozik. Nincs lehetőség 
bíróság előtti jogorvoslati lehetőségre. 
 
 
5. NYEREMÉNY 
 
A nyertes a következő díjban (Díj) részesül:  
 
1) egy szinkronszerep a Ben 10 című sorozat egyetlen epizódjában, amely később a Cartoon 
Network csatornán kerül  adásba. A szinkronhangot a szervező választja ki, a nyertest pedig e-
mailben értesíti a részletekről, beleértve a szinkronizálandó szerepet, a felvétel helyszínét, 
dátumát, a felvételt megelőzően. A felvételre való eljutás feltételeit a szervező, szükség esetén 
biztosítja a nyertesnek, de a felvételért külön díjazásban sem részesíti. A díhoz kapcsolódó, 
abból eredő esetleges adó vagy egyéb felmerülő  költségeket a nyertes fizeti, amelyet a díj 
elfogadásával tudomásul vesz.  
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6. A RÉSZVÉTEL ÉS KIVÁLASZTÁS UTÁNI IDŐSZAK LEBONYOLÍTÁSA: A szervező e-mailben 
értesíti a nyertest a pályázatban megadott e-mail cím alapján. A szervező fenntartja a jogot, 
hogy egyeztessen a szülőkkel a díj(ak) átvétele iránti igényről. 
 
Ha a nyertes által megadott e-mail cím nem megfelelő, illetve a szülő vagy a gondviselő nem 
fogadja el a díjat, vagy nem igazolja vissza a kapcsolatfelvétel időpontjától számított 7 napon 
belül illetve a szervezőnek nem sikerül ésszerű erőfeszítéseket követően szert tennie a díj 
eljuttatásához szükséges adatokra, a szervező a saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül 
jogosulatlannak tekintheti a nyertest a díjra. A szervező ebben az esetben jogosult új nyertest 
választani. 
 
A szervező szintén jogosulatlannak tekintheti a nyertest, ha a résztvevő tiltott eszközöket, nem 
jogtiszta pályázati anyagot küld, vagy manipulációval tesz szert előnyre. Adott esetben a díj 
utólagosan is visszavonható. 
 
 
 
7. SZAVATOSSÁG ÉS A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA: A mentesített felek nem vállalnak felelősséget a 
nem megfelelő helyre kézbesített, hiányos, elveszett, késve kézbesített, olvashatatlan vagy 
kézbesítetlen alkotásokért, mint ahogyan nem vállalnak felelősséget a műszaki, hardver- vagy 
szoftverhibákért, a nem megfelelő vagy rossz internetkapcsolatért, a meghiúsult, nem teljes, 
rossz vagy késleltetett számítógépes továbbításért vagy bármilyen olyan hibáért vagy 
problémáért, amely akadályozhatja a résztvevő képességét a pályázatban való részvételre, 
illetve hatással lehet arra. A mentesített felek nem vállalnak felelősséget más hibákért vagy 
problémákért, legyen szó akár emberi mulasztásról vagy mechanikai, elektronikai, 
számítástechnikai, hálózati, tipográfiai, nyomdai vagy egyéb hibáról, ideértve többek között a 
pályázat adminisztrációjával, az alkotások feldolgozásával, a nyertesek kihirdetésével 
kapcsolatos problémákat vagy bármilyen, a pályázati anyaggal kapcsolatos hibát. A mentesített 
felek nem garantálják, hogy az oldal és/vagy a pályázat technikai hibáktól mentes, illetve hogy 
ezeket a hibákat azonosítani vagy orvosolni fogják; mint ahogy azt sem tudják garantálni, hogy 
az oldal és/vagy azok az oldalak, amelyekre az oldal mutat nem tartalmaznak vírusokat vagy 
egyéb olyan összetevőket, amelyek kárt okozhatnak a résztvevők számítógépes 
berendezéseiben és/vagy adataiban. Szabotázs, vis major, terrorcselekmény vagy hasonló 
fenyegetés esetén, illetve számítógépes támadás, vagy a szervező önhibáján kívül előforduló 
más események vagy okok esetén, amelyek sérthetik a pályázat épségét, adminisztrációs 
folyamatát, biztonságát vagy megfelelő módon történő lebonyolítását, a szervező fenntartja a 
jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa, törölje vagy felfüggessze a pályázatot (vagy annak 
egy részét). A pályázat törlése esetén a szervező fenntartja a jogot, hogy a törlés előtt beküldött 
megfelelő, elbírálásra jogosult alkotások közül válasszon nyertest. A hamis vagy megtévesztő 
tartalmú alkotások vagy cselekedetek miatt a résztvevő jogosulatlanná válik a pályázatban való 
részvételre.  
 
A mentesített felek kifejezetten elhárítanak minden felelősséget minden olyan igény, eljárás, 
követelés és/vagy sérülés, kár vagy veszteség kapcsán, amely a pályázattal (az említett sérülés, 
kár vagy veszteség okától függetlenül) és/vagy az elnyert díjak kézbesítésével és/vagy későbbi 
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rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatával összefüggésbe hozható vagy azzal 
kapcsolatban felmerül (bármilyen kapcsolódó tevékenységet is ideértve). A mentesített felek 
nem hárítják el a saját gondatlanságuk miatt bekövetkező halálesetekkel vagy személyi 
sérülésekkel kapcsolatos felelősségüket. 
 
A szervező fenntartja a jogot, hogy lerövidítse, elhalassza, módosítsa vagy megszüntesse a 
pályázatot (a felajánlott díjakat is ideértve), ha saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a 
körülmények miatt szükséges. A szervező semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget 
mindezért.  
 
 
8. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: A pályázattal kapcsolatos vitás eseteket és panaszokat a Turner 
Broadcasting System Europe Limited, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 
7HS, Egyesült Királyság címre, legfeljebb kilencven (90) nappal a pályázat lezárultát követően, a 
pályázat időpontjának és nevének feltüntetésével kell elküldeni.  
 
A hivatalos szabályokat és/vagy a nyertesek nevét tartalmazó nyomtatott példány a Turner 
Broadcasting System Europe Limited, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 
7HS, Egyesült Királyság címre küldött, felbélyegzett és megcímzett válaszboríték ellenében 
igényelhető. A levélben tüntesse fel, hogy a hivatalos szabályokat vagy a nyertesek listáját kéri. 
 
Ha a rendelkezések egy része érvénytelennek minősül, az a többi rendelkezés és feltétel 
érvényességét nem befolyásolja. 
 
Szervező: Turner Broadcasting System Europe Limited 

 

 

 

 
 


