A VOLT Produkció́ Kft. által szervezett „Nagy-szín-pad!” tehetségmutató
versenyhez kapcsolódó szavazás leírása
I. VETÉLKEDŐ LEÍRÁSA
A NAGY-SZÍN-PAD! tehetségmutató verseny (a továbbiakban: Rendezvény) célja, hogy már
működő, saját dalokkal és saját programmal koncertező, népszerű előadókat és zenekarokat
“fedezzen fel” és a jelenleginél jóval nagyobb, tényleges ismertséghez és rajongótáborhoz
segítse őket. A Rendezvény szervezője ezért a hazai popszakma képviselőit kérte fel arra,
hogy jelöljenek olyan zenei előadókat és együtteseket, akikről úgy gondolják, érdemesek arra,
hogy segítséget kapjanak a legfontosabb magyar médiumoktól és fesztiváloktól. Az általuk 8
legtöbb jelölést kapott előadóművészeket (a továbbiakban: Jelölt/Jelöltek) hívták meg a 2019ben tartandó Rendezvényre.
A Rendezvény szervezője: VOLT Produkció Kft. (1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58.
hrsz., Cg. 01-09-695549, adószám: 12625150-2-41, a továbbiakban: Szervező)
II. A SZAVAZÁS LEÍRÁSA
1. Általános szabályok
A PETŐFI TV csatorna által élőben sugárzott, 2019. május 8. és 2019. május 11. között az
Akvárium Klubban (1051 Budapest, Erzsébet tér 12.) tartott Rendezvény elődöntőihez
kapcsolódó szavazásszolgáltatás 3 platformon történik – SMS, Instagram és online felületen
(a továbbiakban: Szavazás) –, melynek célja, hogy a szavazásban résztvevők (a továbbiakban:
Szavazó) szavazatukkal a számukra legszimpatikusabb Jelölteket bejuttathassák a Rendezvény
2019. május 16-án megrendezésre kerülő döntőjébe (a továbbiakban: Döntő).
Az SMS elküldésével, a nagyszinpad.com-on a Facebook általi bejelentkezéssel, illetve a
szavazat Instagramon történő leadásával Ön feltétel nélkül kötelezőnek fogadja el a jelen
szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).
2. Szavazás az elődöntők során
A 4 elődöntő során (amely 2019. május 8 – 11. között minden nap megrendezésre kerül)
minden nap kettő produkciót láthat a közönség. A Szavazás az első elődöntő napján, 2019.
május 8-án 20 órakor indul. Az első szavazási etap minden Jelölt számára az elődöntőben való
fellépése napján (2019. május 8. – 11.) 20 órakor indul és 24 órán át tart.
A Szavazók és a 10 főből álló szakmai zsűri (a továbbiakban: CREW) a 8 Jelölt közül
összesen hármat juttathatnak tovább a Döntőbe a következőkben leírt módon. A CREW tagjai
az elődöntők folyamán 1-10-ig pontoznak, ahol 10 pont a legjobbnak értékelt produkció. Az
elődöntők után egy-egy Jelöltnél kiszámításra kerül a CREW által adott pontok összértéke
mely maximum 100 pont lehet. Emellett az elődöntők során a Jelöltekre érkezett SMS, online,
Instagram szavazatok is összeadásra kerülnek, mely alapján a legtöbb voksot elért produkció
10 pontot, a második legtöbb szavazatot kapott 9 pontot kap, majd folyamatosan a szavazatok
számának csökkenő sorrendjében eggyel kevesebb pontot – így 3-tól 10-ig terjedő pontszámot
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- kapnak a Jelöltek. A Szavazóktól érkezett pontok és a CREW pontok ezek után összeadásra
kerülnek, mely által kapott érték osztásra kerül 11-gyel (vagyis a szavazók számával, mivel a
közönség 11. zsűritagnak tekintendő). Ezen művelet után május 13-án reggel a Petőfi Rádió
reggeli műsorában kerülnek bejelentésre a 3 legmagasabb pontszámot elérő Jelöltek nevei,
akik továbbjutottak a 2019. május 16-án megrendezésre kerülő Döntőbe. A bejelentéssel egy
időben újraindul a Szavazás a Döntőbe jutottakra.
3. Szavazás a Döntő során
A Döntő során már kizárólag a Szavazók szavazhatnak. A Szavazás, és így a szavazási etap
2019. május 13-án a Petőfi Rádió reggeli műsorában történő bejelentéstől 2019. május 16-ig,
a Döntő napjáig tart, ahol az élő adás végén zárul le a Szavazás. A Szavazás lezárását
követően a Szervező összesíti az annak során leadott szavazatokat. A legtöbb szavazatot
kapott Jelölt nyeri el a közönségdíjat, és ezáltal a Rendezvény győztese címet.
4. SMS szavazás szabályai az elődöntők és a Döntő során
A 2019. május 8-án induló Szavazás keretében a Szavazók alapdíjas SMS-ben szavazhatnak a
produkciókra +36-20-4422-999, vagy a +36-30-4422-999, illetve a +36-70-4422-999 számon.
A résztvevők a televíziós adásból, illetve a nagyszinpad.com-ról is értesülnek az egyes
Jelöltekhez tartozó kódokról, melyek a következők:
#FTF, #foxes, #koszijanka, #usemezenekar, #USNK, #Stolen, #Nomad, #NLE
Az SMS szavazásban résztvevők a fenti kódok közül választhatnak és küldhetnek el egy
SMS-ben egyet az adásban is megadott alapdíjas telefonszámra. Abban az esetben, ha a
résztvevő a jelen Szabályzatban meghatározott szavazási etapon/szolgáltatási időszakon kívül
alapdíjas SMS-t küld a fenti telefonszámra, azt a rendszer már nem fogadja, így a szolgáltatási
időszakon kívül érvényes szavazat nem adható le.
A Döntő szavazási időszakának kommunikálása az élő műsorban történik meg. A
műsorvezető által ismertetett időpontig tart az etap, azaz a műsorvezető az élő adásban
ismerteti a nézőkkel, hogy a Szavazást lezárta, a Szavazásnak vége, a továbbiakban érvényes
szavazatot a rendszer már nem fogad.
Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott SMS-ek számítanak, amelyek a
Szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a Telekom New Media
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út
29., cégjegyzékszám: 01-10-046367, adószám: 14745199-2-43, a továbbiakban: TNM) által
üzemeltetett technikai rendszerbe.
Egy telefonszámról egy szavazási etapban egy Jelöltre összesen legfeljebb 5 érvényes
szavazat adható le, ennek megfelelően a rendszer az ugyanazon számról érkező efölötti
szavazatokat fogadja ugyan, de azokat a szavazatok összesítése során már nem veszi
figyelembe, vagyis érvénytelennek tekinti.
A TNM az egyes szavazási etapokról elkülönített, saját adatbázist tárol, adatkezeléséért
önállóan felel.A szabályszerű sorsolás lebonyolításáért és hitelességéért a TNM felel.
2

A Nagyszínpad SMS szavazás szolgáltatás szervezője a Szervező és a TNM.
Az SMS szavazásban részt vehet:
•

•

•

•

Bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői
vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van
lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni.
Bármely hazai telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői
csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, a szolgáltatást igénybe
tudja venni.
Bármely külföldi mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői
vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van
lehetőség Magyarország irányába, a szolgáltatást igénybe tudja venni.
Bármely külföldi telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői
csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, a szolgáltatást igénybe
tudja venni.

SMS játék
Az összes elődöntő során SMS-ben szavazók között az alábbi nyeremények kerülnek
kisorsolásra három nyertes között:
-

Az egyik szavazó nyereménye 2 darab, 2019. évre szóló Sziget Fesztivál 7 napos
bérlet,
Az egyik szavazó nyereménye 2 darab, 2019. évre szóló Telekom VOLT Fesztivál 4
napos VIP bérlet,
Az egyik szavazó nyereménye 2 darab, 2019. évre szóló Strand Fesztivál 5 napos VIP
bérlet

A Döntő során SMS-ben szavazók között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra
szintén három nyertes között:
-

Az egyik szavazó nyereménye 2 darab, 2019. évre szóló Sziget Fesztivál 7 napos
bérlet,
Az egyik szavazó nyereménye 2 darab, 2019. évre szóló Telekom VOLT Fesztivál 4
napos VIP bérlet,
Az egyik szavazó nyereménye 2 darab, 2019. évre szóló Strand Fesztivál 5 napos VIP
bérlet

Összesen 3-3 nyertes és maximum 3-3 pótnyertes kerül kisorsolásra az összes elődöntőn és a
Döntőn szavazók közül. Az elődöntő során SMS-ben szavazók a Döntőn is szavazhatnak
SMS-ben, így nyerhetnek is.
A sorsolásra 2019. május 20-án kerül sor. A nyerteseket a Szervező 2019. május 30-ig
telefonon értesíti. A nyeremény átvételéhez a nyertesnek szükséges megadnia a saját és
kísérője vezeték-és keresztnevét, valamint a saját e-mail címét, hogy a névre szóló bérleteket
részére a Szervező továbbítani tudja. Amennyiben a nyertes a nevét (és amennyiben erre
igényt tart, kísérője nevét) és e-mail címét 2019. június 7-ig nem adja meg a Szervező részére,
úgy a nyereményre való jogosultságát elveszíti, és a Szervező jogosult pótnyertes
kisorsolására. A pótnyertest a Szervező a nyereményről 2019. június 11-ig értesíti. A
pótnyertes köteles 2019. június 18-ig a Szervezőnek megadnia a nevét és e-mail címét.
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Amennyiben a nyereményre való jogosultságát a pótnyertes is elveszíti, úgy a Szervező
további pótnyertest nem sorsol ki.
A Szervező a nyereményt 2019. június 25-ig továbbítja a nyertes által megadott e-mail címre.
A nyertesek az általuk tévesen szolgáltatott adatokbók, helytelen név vagy e-mail cím
megadásából, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamenyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában
ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben kizárólag a nyerteseket terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban
való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért,
veszteségekért. A szavazó a játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a játék
lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely
harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A nyeremény készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a nyertesek, sem más
nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a nyereményt készpénzre vagy más
ajándéktárgyra váltsa át.
A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a játékban nem ad át.
A nyertes tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatkezeléshez való hozzájárulását a
nyeremény kézbesítése előtt kéri, úgy elveszíti a nyereményre való jogosultságát.
5. Az online szavazás szabályai az elődöntők és a Döntő során
A Szervező 2019. május 8-án a Rendezvény weboldalán, a nagyszinpad.com-on (a
továbbiakban: Weboldal) is elindítja a szavazást, mely alapján a szavazni kívánók Facebook
profiljukkal, az ahhoz kapcsolódó e-mail címük és jelszavuk megadásával tudnak
bejelentkezni a Weboldalon és Szavazást kezdeményezni, melynek során az elődöntőkhöz
kapcsolódóan szavazatokat adhatnak le a 8 Jelöltre, a Döntőben pedig a Weboldalon közzétett
3 Jelöltre. A bejelentkezés során a Szavazónak kizárólag egy számokból álló azonosítója, a
Facebook ID kerül tárolásra.
A Szavazók a Weboldalon megjelenített lehetőségek közül szabadon választhatják ki, hogy
mely Jelöltekre adják le szavazatukat. Egy Szavazó több szavazatot is leadhat a Weboldalon,
de függetlenül a szavazat(ok) beküldési felületétől (asztali számítógépről vagy mobilra
optimalizált oldalról), minden Jelöltre csak egy érvényes leadott szavazata lehet az elődöntők
során. A Döntőben a Weboldalon egy Szavazó 1 érvényes szavazatot adhat le Jelöltenként.
Amennyiben a Szavazó nem a saját Facebook profiljával jelntkezik be a Weboldalra, úgy a
Szavazással kapcsolatos Facebook profil használatból fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező
valamint a szavazáshoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban feltüntetett adatfeldolgozók
mindennemű felelősséget kizárnak.
6. Az Instagram szavazás szabályai az elődöntők és a Döntő során
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A 2019. május 8-tól május 11-ig, illetve 2019. május 16-án, a budapesti Akvárium Klubban
zajló Rendezvénnyel kapcsolatosan Instagramon keresztül is lehetőség van a szavazásra.
Ehhez az így Szavazónak az Instagram oldalára az alábbiakban felsorolt valamely Jelölt
mellett található kóddal (hashtagekkel) ellátva egy olyan képet vagy egy videót szükséges
feltöltenie, amely valamely módon kapcsolódik ahhoz a Jelölthöz, akire leadja a szavazatát.
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a szavazat érvénytelen.
FELLÉPŐ
Follow The Flow
Koszi Janka
New Level Empire
Nomad
Stolen Beat
The Bluebay Foxes
Useme
USNK

KÓDOK
#nsz #FTF
#nsz #koszijanka
#nsz #NLE
#nsz #nomad
#nsz #stolen
#nsz #foxes
#nsz #usemezenekar
#nsz #USNK

A Szervező felhívja a figyelmet, hogy csak publikus profillal lehet részt venni a Szavazásban.
A Szervező felhívja az Instagramon Szavazó személyek figyelmét arra, hogy csak olyan kép,
illetve videó tölthető fel, amely nem sérti mások személyiségi vagy szerzői jogait, illetve
rendelkezik a fotón látható személyek hozzájárulásával. Az ezen előírással ellentétes képek,
videók feltöltéséért, és annak a Weboldalon történő közzétételéért Szervezőt és
adatfeldolgozóit semmilyen felelősség nem terheli.
Érvényes szavazatnak számít minden olyan kép, videó, amelynél a két hashtag megfelel a
jelen Szabályzat előírásainak. Az Instagram használatával Szavazó személy az általa feltöltött
kép, valamint videó feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött tartalmakat, azok
moderálása után a Szervező az insta.nagyszinpad.com micrositeon megjelenítse.
A sértő tartalmuk miatt - így különösen, de nem kizárólag agresszív hangvétel, obszcén,
pornográf vagy szexuális tartalmú, vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő tartalmú,
másokat faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt
bármilyen egyéb módon sértő, mások személyiségi jogait, szellemi tulajdonjogát sértő – a
Szervező, vagy az Instagram által moderálásra került képek, videók érvényes szavazatnak
számítanak, azonban az insta.nagyszinpad.com weboldalra nem kerülnek fel.
A képek és videók a Instagram által történő moderálása az Instagram közösségi irányelvei
alapján
történik,
melyet
elolvashat
a
következő
linken:
https://help.instagram.com/477434105621119?helpref=page_content
Az Instagram szavazás során egy Instagram felhasználónak egy szavazási etapban
maximálisan 5 hashtagelt fotója tekinthető érvényesnek.
7. Felelősségi kérdések
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Szervező és adatfeldolgozói a rajtuk kívül álló okból bekövetkező, változásból (Jelöltek
körének változása, a Rendezvény változása) fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az
ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.
A Szervező és adatfeldolgozói a hibás (például elírás) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül
beérkezett szavazatokért semmilyen felelősséget nem vállalnak.
8.

A Szavazást érintő egyéb tudnivalók

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szavazás manipulálása (így például az Weboldal
hekkelése), egyéb visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén az így eljáró személy szavazatát
érvénytelennek tekintse. Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítása, kiegészítése,
illetve a határidők módosítása tekintetében. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem
eredményezheti a Szavazók megtévesztését.
Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatban rögzített szabályokat megszegő módon
leadott szavazatokat semmisnek tekintse.
Kérjük, hogy szavazata leadása előtt figyelmesen olvassa el a szavazással kapcsolatos
Adatkezelési Tájékoztatót!
2019. április 15.
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