„Tiéd a SingPad” a Honvéd Üdülőben
A Tiéd a Singpad lényege: a Honvéd Üdülő kiváló szabadtéri helyszín, kiváló alaptechnikával van
felvértezve, így egymásra találhat a zenekarok bemutatkozási lehetősége és az Üdülő kulturális igénye.
Honvéd Üdülő Szezonnyitójának hagyományos programjai mellett zajlik a „Tiéd a SingPad”.
Az Esemény 2 fordulós.
-

-

előválogató: a jelentkezők online beküldött videófelvétele alapján dönt a zsűri. (május 27.)
SZEZONNYITÓ keretében „mini koncertek”:
o Szezonnyitó programjai mellett az előzetesen „jogot” kapott zenekarok
(előválogatóból 8 zenekar) vesz részt.
o 10 órakor kezd az első zenekar. 15-20 percet játszik (4-6 szám), majd technikai átállás
után 11 órakor kezd a következő zenekar.
o A 8. zenekar 18 órakor kerül sorra.
döntés a zsűri részéről: a 8 zenekarból 1 nyertes csapat szerződést kap az Üdülő Augusztus
20-i programjában való részvételhez 50-60 perces koncert formájában, melynek díja bruttó
500 000 Forint +útiköltség. Továbbá tárgyjutalmak, különdíjak együttműködő partnerektől.

Zsűri:
Novák Péter (Kimnowak) Arany Zsiráf-, Huszka Jenő-, Radio France-díjas zenész, énekes, dalszövegíró
Pély Barna (United)
Arany Zsiráf-, Artisjus-díjas, zenész, énekes, zeneszerző, jazz-énektanár

Kik jelentkezzenek?
-

Elsősorban olyan zenekarok, akik szeretnék magukat megmutatni.
Másodsorban olyan zenekarok, akik rendelkeznek minimális repertoárral (4-6 szám), ami alatt
főleg az úgynevezett „cover” dalokat/zenéket értjük, azaz nem csak saját szerzeményeket
játszanak.

Hogyan kell jelentkezni?
-

Elegendő egy dal/zene beküldése az mhrkkk.rendezveny@mil.hu emailcímre, amely email ezt az
5 információt tartalmazza:
o Zenekar neve
o Zenekar vezetőjének neve
o Telefonszáma
o Emailcíme
o Zene linkje (lehet YouTube link, google drive link, toldacuccot link, vagy bármilyen
videó/fájlmegosztón keresztül elfogadjuk)

Mikor lesz az első forduló döntése?
-

Május 27-én (pénteken) fogadjuk az utolsó nevezést. Ezt követően néhány napon belül
mindenkit értesítünk!

Ha valaki továbbjutott az első fordulóból, akkor mi a teendő?
-

Mind a 8 zenekarral/bandával külön egyeztetünk telefonon – amint lehet – a döntést követően!

Milyen színpad lesz Június 18-án?
-

-

Külön-külön mindenkivel egyeztetünk technikai kérdésekben.
A színpad mérete 6m x 6m, amelyen egy 6m2-es plusz dobogó lesz a dobfelszerelésnek, plusz 1m
mély és 8 méter széles előszínpad.
o További (technikai) eszközök, amelyet biztosítunk:
 Alap Dob szett
(Lábdob, tom tom 2db, álló tom, pergő, crash cintányér, lábcin, dobszék)
 Monitor a dobhoz
 Monitorok az énekhez
 3 énekmikrofon
 2db gitár alap
 1db basszus alap
 1db zongora alap
 Digitális keverőpult
 Alap fénytechnika
Fontos! Minden technikai kérdést egyeztetni fogunk!
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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
1. Preambulum
1.1. A Honvéd Üdülő - Balatonakarattya zenei tehetségkutató eseményt szervez.
1.2. Az Eseményre történő jelentkezés feltétele a jelen Részvételi szabályzat Jelentkező általi elfogadása.
1.3. A Részvételi szabályzat tartalmazza a jelentkezés feltételeit, az Előválogatóra és az Eseményre
vonatkozó főbb információkat, szabályozza a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.
2. Fogalmi meghatározások
2.1. Szervező: MH RKKK (Honvéd Üdülő – Balatonakarattya)
2.2. Jelentkező: aki az Eseményen (a SingPadon) történő részvétel céljából jelentkezését a jelen
Részvételi szabályzatnak megfelelően benyújtja.
2.3. Jelentkezési lap: a www.honvedudulo.hu honlapon, valamint az Üdülő közösségi oldalán
(fb.com/honvedudulo), továbbá az esemény közösségi oldalán (fb.com/singpad2022) található PDF
formátumú kitölthető jelentkezési űrlap és az azzal tartalmában teljes mértékben azonos, papír alapú
jelentkezési űrlap. A Jelentkezési lap 5 részből áll:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Általános tájékoztató,
Személyes adatok,
Bemutatkozás,
Videó-link,
Nyilatkozatok.

2.4. Előválogató: az Eseményt megelőzi egy Előválogató. Az Eseményre történő bejutás, azaz a részvétel
feltétele az, hogy a Jelentkezőt az Esemény Előválogatóját követően a zsűri az Eseményre beválogassa.
2.5. Esemény (továbbiakban: SingPad): A Szervező által 2022. évben megrendezendő, „SingPad a
Honvéd Üdülőben” c. zenei tehetségkutató Esemény, melynek résztvevői az Előválogatót követően a
Singpadra beválogatott Jelentkezők, és ami az Előválogató eredményhirdetésétől az Esemény végéig
tart.
2.6. Résztvevő: Az a Jelentkező, akit a zsűri az Előválogatón nyújtott teljesítménye alapján az SingPadra
beválogat.
3. Singpadon való részvétel feltételei
3.1. A SingPadon kizárólag azok a magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, akik
az alábbi együttes feltételeknek maradéktalanul megfelelnek:
3.1.1. 2022. május 27. napjáig 18. életévét betöltötték,
3.1.2. Az Eseményen a járványügyi előírásokat maradéktalanul betartják és betartatják,
3.1.3. Védettségi igazolvánnyal vagy védettséget igazoló mobil applikációval rendelkeznek.
3.2.4. A SingPadon nem vehetnek részt a szervező Honvéd Üdülő rendezvényszervezői, és e
személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.
4. Jelentkezés benyújtásának feltételei
4.1. A SingPadra jelentkezni a www.honvedudulo.hu honlapról letöltött vagy az Üdülő közösségi oldalán
(fb.com/honvedudulo) vagy az esemény közösségi oldalán (fb.com/singpad2022) közzétett letölthető
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PDF formátumú kitölthető jelentkezési űrlap kitöltésével és az mhrkkk.rendezveny@mil.hu emailcímre
történő beküldésével lehet.
4.2. Jelentkező köteles a jelentkezés online beküldésén túl a Jelentkezési lap kinyomtatott, aláírt
példányát az Előválogató napjáig a szervezők részére megküldeni.
4.3. A pdf formátumban letöltött Jelentkezési lapot a Jelentkezőnek kell kinyomtatnia és aláírnia.
4.4. Jelentkezési lapot PDF formátumban a 4.1. pontban megadott email címre legkésőbb 2022. május
27. napjáig megküldi. A beküldés 2 formában lehetséges: (1.) kinyomtatást és aláírást követően
szkennelt formában emailen vagy (2.) online verzióban email és egyúttal nyomtatott és aláírt verzióban
postai úton. (8172 Balatonakarattya, Tompa M. u. 1.)
4.5. A jelentkezés érvényességének további feltétele, hogy Jelentkező a Jelentkezési lapon erre a célra
kialakított sorban megad egy olyan internetes linket (lehetőleg „short url”), amely a feltöltő Jelentkező
zenéje hallható (esetleg látható is).
4.6. Az online jelentkezést követően a jelentkezés során megadott e-mail címre a Szervező 48 órán belül
visszaigazolást küld.
4.7. Az online Jelentkezési lap beküldésének határideje: 2022. május 20.
4.8. A Szervező a Jelentkező jelentkezését akkor fogadja el, valamint a Jelentkező akkor vehet részt a
SingPadon, ha a zenét/dalt nem számítógéppel és/vagy bejátszó eszközzel szólaltatják meg.
4.9. A Részvételi szabályzat 4. pontjában foglalt feltételek teljesítésének elmaradása esetén a jelentkezés
érvénytelensége miatt a Szervező nem vállal felelősséget.
5. Kapcsolattartás
5.1. Jelentkező tudomásul veszi, hogy az Előválogatóval és a SingPaddal kapcsolatosan a Szervező a
Jelentkezőt a Jelentkezési lapon megadott email címén értesíti.
5.2. Jelentkező tudomásul veszi, hogy Szervezőt az mhrkkk.rendezveny@mil.hu e-mail címen
haladéktalanul tájékoztatni köteles minden, a jelentkezését és a SingPadon való részvételét érintő, az
adataiban, elérhetőségeiben történő változásról.
6. Az Előválogatóra vonatkozó főbb információk
6.1. Jelentkező zenéjét egy 4 tagból álló szakmai zsűri (továbbiakban: „Zsűri”) értékeli.
6.2. A SingPad Előválogatója az online beküldött anyagokból történik, amelynek eredményét 2022.
június 1-én közösségi oldalán közzéteszi (fb.com/honvedudulo).
6.3. A SingPadon az a Jelentkező vehet részt, akit a Zsűri az Előválogató alapján a SingPadon történő
részvételre beválogat és az Előválogatót követően, de a „SingPad a Honvéd Üdülőben” Esemény előtt a
Szervezővel a Részvételi megállapodást megköti.
6.4. A zsűri az Előválogató során 8 Jelentkezőt válogat a SingPadra.
6.5. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a zsűri döntésével szemben jogorvoslati lehetősége nincsen.
6.6. Jelentkező az Előválogató, valamint a SingPad Esemény egésze alatt köteles a Szervező képviselőivel,
alkalmazottjaival, valamint közreműködőivel együttműködni. Jelentkező tudomásul veszi, hogy
amennyiben az Előválogatón ittasan jelenik meg, vagy egyéb módon el nem fogadhatóan viselkedik –
így különösen másokat sérteget – az a SingPadról való azonnali kizárást vonhatja maga után.
7. A Singpad Eseményére vonatkozó főbb információk
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7.1. A SingPad egy egésznapos rendezvény része. A SingPad Eseményre és a hozzájuk kapcsolódó
(technikai) próbákra vonatkozó részletes szabályozást a Jelentkezőkkel kötendő Részvételi
megállapodás tartalmazza.
7.2. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a SingPad Eseményen történő részvétel feltétele az, hogy
beválogatása esetén a Szervezővel Részvételi megállapodást köt, mely részletesen szabályozza a
SingPadon való részvételt, a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.
7.3. A SingPad Esemény 2022. június 18-án a Honvéd Üdülő szabadtéri színpadán az Üdülő Szezonnyitó
eseményén lesz megtartva (cím: 8172 Balatonakarattya, Tompa M. u. 1.). A SingPad eseménye során a
Jelentkező kísérettel előadott előadását hallgatja meg és értékeli a 4 tagú zsűri. A SingPad eseménye a
Honvédségi állomány és az igényjogosultak részére nyilvános, jelen Részvételi Szabályzat 3.1.2.-as és
3.1.3.-as pontjainak betartásával azt bárki megtekintheti.
7.4. A SingPad eredményét a Szervező az Esemény lezárultát követően a helyszínen, de legkésőbb azt
követő 5 munkanapon belül emailen közli.
7.5. Az elődöntőt követően a Zsűri által győztesnek kihirdetett 1 Jelentkezőnek szerződést ajánl a 2022.
augusztus 20-ra tervezett ünnepség és programsorozaton történő koncertre/részvételre, amelynek díja
bruttó 500 000,- forint plusz útiköltség. A 2. és 3. helyezettnek értékes jutalmakat ajánl fel.
7.6. A SingPad eseményének napján a beválogatott Jelentkezők (zenekarok) a Honvéd Üdülőben
felállított szabadtéri színpadán adják elő minimum 15, de maximum 25 perces koncertjüket. A Jelentkező
előadását a zsűri meghallgatja. A 8 Jelentkező előadását követően a zsűri visszavonul, ezt követi az
eredmény kihirdetése.
7.7. A Szervező minden Singpadra bejutott Jelentkező előadásáról vagy annak részleteiről professzionális
fotó és videórészletet készít, amelynek felhasználását a 8. pont szabályozza.
8. Személyhez fűződő-, szerzői- és szerzői joggal szomszédos jogok szabályozása
8.1. Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező
8.1.1. a Jelentkező rögzített előadását, illetve annak tetszőleges részletét átdolgozza,
többszörözze, terjessze, sugározza vagy más módon közvetítse (ideértve különösen a
www.honvedudulo.hu honlapra vagy a honvédség bármely közösségi oldalára történő
feltöltését)
8.1.2. az előválogatás során rögzített előadását, vagy annak tetszőleges részletét, képmását,
hangfelvételét a Szervező promóciós és bármilyen belső (Honvédségen belül terjesztett)
anyagokban, műsorrészekben, plakátokon vagy egyéb hordozón megjelenítse.
8.2. Szervező kizárólagosan jogosult az Jelentkező közreműködésével létrejött és a jelen részvételi
szabályzat 8.1. pontja szerint rögzített valamennyi televíziós felvétel, műsorrészlet, hang- és képfelvétel
egészének, elemeinek, részletének, címének, formai jegyeinek, illetve Jelentkező nevének, képmásának
hasznosítására.
8.3. Jelentkező a jelen pontban szereplő személyhez fűződő, szerzői, valamint szerzői joggal szomszédos
jogai felhasználására Szervezőnek külön díjazás nélkül kizárólagos, térben és időben korlátlan, 3.
személyre szabadon átruházható jogot biztosít.
8.4. Jelentkező kijelenti és szavatol azért, hogy nincsen 3. személynek olyan joga, amely a jelen részvételi
szabályzat szerinti jogok Szervezőre történő átruházását, átengedését, vagy Szervező részéről történő
felhasználását kizárná, vagy korlátozná.
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8.5. Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult az Esemény során kép vagy
hangfelvételt rögzíteni és azt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, arra kizárólag a Szervező
jogosult.
8.6. Jelentkező az SingPad során keletkezett művekkel kapcsolatban Jelentkezőt megillető szerzői
jogokra Szervező számára időben és térben korlátlan, 3. személyre szabadon átruházható felhasználási
jogot enged. A felhasználási jog kiterjed a művek átdolgozására, többszörözésére, – ideértve a kép- és
hangfelvételen történő rögzítését, számítógépes vagy más adathordozóra történő másolását,
terjesztését is.
8.7. Jelentkező vállalja, hogy a SingPadra való beválogatását követően a Szervező megbízásából eljáró
szakemberekkel közreműködik, Szervező megbízottjainak javaslatait elfogadja.
9. Adatvédelmi tájékoztató
Az adatkezelő:
Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (MH RKKK) (székhelye: 8172
Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1., postacíme: 8174 Balatonkenese, Pf.: 23., HM telefon: 02-32-1220,
HM fax: 02-32-1230, városi telefon: 06-88/594-675, városi fax: 06-88/594- 676, e-mail: mh.rkkk@hm.gov.hu,
honlap: www.honvedudulo.hu)
Az adatkezelő képviselője:
Piros Ottó ezredes, parancsnok
(8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1., szolgálati mobil: 06-30/777-5274,
HM telefon: 02-32-1120, városi telefon: 06-88/594-675, 1120 mellék, e-mail: piros.otto@mil.hu)
Az adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Vida Olivér Sándor százados, jogász tiszt
(8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1., mobil: 06 30 283 8393, HM telefon: 02 32 1380, email:
vida.oliver@mil.hu)
A személyes adatok kezelésének tervezett célja:
Az adatkezelés az MH RKKK által rendezett „Tiéd a SingPad” programra történő jelentkezés, illetve az azon
történő részvétel céljából történik.
Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes
adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
A jelentkezési lap visszaküldésével az érintettek önkéntesen, konkrétan, és megfelelő előzetes tájékoztatás
után kifejezetten beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a fentebb írt rendezvénnyel kapcsolatban a
csapatkapitány nevét, telefonszámát és e-mail címét az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék.
A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
Személyes adatokat az adatkezelés végrehajtásában az adatkezelő által megbízott ügyintézőkön kívül más
személyekkel (harmadik fél) az adatkezelő nem közöl. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása:
Adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására az
adatkezelőnél nem kerül sor.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
A személyes adatok tárolása a rendezvény befejezését követő 90. napig tart.
Tájékoztatás az érintett jogairól:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.
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Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja.
A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag
az alábbiakat kérelmezheti:
- személyes adatokhoz való hozzáférést,
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
- törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) alapján, jogosult arra, hogy az adatkezelő
indokoltalan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (A törléshez való jog azonban nem gyakorolható, ha az
adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.);
- jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az alábbiakban
felsorolt esetek valamelyike teljesül:
- ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az
adatok pontosságát ellenőrzi),
- jogellenes adatkezelés esetén, törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kérheti,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, igényelheti azokat a
jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról:
Az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszáma: 06-1/391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
Az érintett bírósághoz (Veszprémi Törvényszék, székhelye: 8200 Veszprém, Vár utca 19., levelezési címe:
8210 Veszprém, Pf.: 1029., telefonszáma: 06-88/577-500 vagy 06-70/514-7405, e- mail:
birosag_veszprem@birosag.hu, honlap: veszpremitorvenyszek.birosag.hu) is fordulhat vagy a Hatóság
döntése ellen, vagy közvetlenül – hatósági eljárás nélkül – az adatkezelő ellen, személyes adatokhoz való jog
megsértése miatt.
Tájékoztatás hozzájáruláson alapuló adatkezelésről:
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét. Az érintett a hozzájárulásának visszavonására irányuló kérelmét az adatvédelmi tisztviselőnek
az mh.rkkk@hm.gov.hu vagy a vida.oliver@mil.hu e-mail címre, vagy a 8174 Balatonkenese, Pf.: 23.
postacímre küldheti meg.
Mivel az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás megadásának elmaradása, vagy a
hozzájárulás visszavonása esetén a rendezvényen történő részvételre nem kerülhet sor.
Tájékoztatás automatizált adatkezelésen alapuló döntésről:
Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
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