#KVIK 50
FOTÓPÁLYÁZAT

Instagram-fotópályázat
Mutasd meg a KVIK épületét úgy, ahogy te látod és nyerj értékes ajándékokat a BGE
KVIK Instagram-fotópályázatán! Mutasd meg, mit tudsz, örökíts meg pillanatokat,
találkozásokat, a pezsgő hétköznapokat az épületben vagy azon kívül! Kezdj bele
minél előbb, töltsd fel őket Instagram-profilodra #kvik50fotopalyazat hashtaggel és
kövesd a @bgekvik Instagram-oldalát!
1. Hogyan indulhatsz a pályázaton?
• Kövesd a profiloddal a @bgekvik Instagram oldalát!
• Legyen nyilvános az Instagram-profilod, hogy lássuk a képeket és értesíthessünk.
• Legyen érvényes a diákigazolványod, amellyel igazolni tudod, hogy a Budapesti Gazdasági
Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar hallgatója vagy.
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• A játékba maximum 5 képpel nevezhetsz. Lehet akár
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2. Milyen képekkel nevezhetsz?
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- egy hely a KVIK épületein belül, ami valamiért fontos számodra,
- egy közös pillanat bármely kari rendezvényen,
- egy apróság, egy izgalmas részlet a KVIK-en, amit csak te veszel észre.

• Amikor nevezel egy képpel, a posztban használd a #kvik50fotopalyazat hashtaget.
• A kép nem sértheti mások személyiségi jogait.
• #kvik50fotopalyazat hashtaggel ellátott kép használatával automatikusan elfogadod a játékszabályzatunkat, amit a https://tinyurl.hu/FS7O/ oldalon találsz.
• Az alkotások elkészítéséhez technikai megkötés nincs.
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3. Határidők
• A fotópályázat időtartama 2019. szeptember 6 - 17.
• A határidőn túl posztolt képekkel nem tudtok részt venni a pályázaton.

4. Díjazás
• Az első három legtöbb kedvelést elért képek készítői és a különdíjas a következő
nyereményekben részesül:
- 1. helyezett: szorgalmi időszakra elegendő Smoothie, szállás voucher,
JBL bluetooth hangszóró, Saucony utcai cipő
- 2. helyzett: vizsgaidőszakra elegendő Smoothie, Bistro Fine utalvány,
JBL bluethooth hangszóró, Decathlon ajándékkártya
- 3. helyezett: őszi szünetre elegendő Smoothie, vacsora voucher, JBL bluetooth hangszóró
- Különdíj: Hello Event különdíj és BGE-s ajándékcsomag
• A nyilvános eredményhirdetés 2019. október 10-én az 50 éves jubileium alkalmából
szervezett rendezvénysorozat részeként történik.
5. Nyilatkozattétel
• A KVIK 50 Instagram-fotópályázaton való részvétellel a pályázók elfogadják, hogy a
Budapesti Gazdasági Egyetem a beküldött képeket a kommunikációs felületein
marketingcélokra felhasználhatja.
Támogatók:

