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A Pannonia Filmzeneszerző Verseny szakmai vezetője: Sebestyén Áron 

 

2) A Versenyben résztvevő személyek 
 

1. A Pannónia Filmzeneszerző Versenyt a nemzetközi szakmában tevékenykedő zeneszerzőknek         
hoztuk létre (Versenyző). A verseny nem csak egy lehetőség a bemutatkozásra, de nemzetközi             
kapcsolatokat is teremt a zeneszerzők számára. A verseny nyertesei filmzene felvételhez jutnak a             
Pannónia Filmstúdió patinás épületében, melyről werkfilmet és a ház vezető hangmérnökei által            
kevert hangfelvételt kapnak.  

2. A Versenyben részt vehet bármely személy állampolgárságtól függetlenül, aki 18. életévét 
betöltötte. A világ minden tájáról érkező művészek jelentkezhetnek. A versenyre való jelentkezés 
ingyenes azon zeneszerzők számára, akik 2020. december 31-ig nem töltik be a 30. életévüket. A 
30 évnél idősebb zeneszerzők 30 € nevezési díj ellenében tudnak jelentkezni a versenyre.  

3. A Versenyben nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1)              
bekezdés 2. pont). 

4. A Versenyben való részvétel önkéntes. A Versenyben résztvevők részvételükkel minden          
tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen versenyszabályzatot. 

 
 

3) A verseny időtartama, kiemelt dátumok 
 
1. A Verseny 2020.09.01 – 2020.10.31. között tart. 
 
2. A Verseny fontos dátumai: 
 
Szeptember 1. Verseny kiírás 
Október 31. Nevezési határidő lejárta 
November 20. Első 10 helyezett kihirdetése, közönségszavazás elindítása 
November 28. Közönségszavazás lezárása 
December 1. Eredményhirdetés 
 
 



 
4) A verseny leírása 

 
1. A Versenyzők feladata, hogy a verseny weboldalán letölthető rövidfilm részletre komponáljanak           

egyedi filmzenét (Alkotás). Egy nemzetközi zeneszerzőkből alkotott zsűri értékeli a benyújtott           
pályamunkákat.  

 
2. Regisztráció menete a honlapon (Honlap): 
 
A regisztráció során a következő adatokat kell megadni: 
 
Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, rövid szakmai bemutatkozás, weboldal, arcképes          
fénykép. 
 
3. Célkitűzések:  
 

● Pályájuk elején járó fiatal zeneszerzők lehetőséget kapjanak megmutatni szakmai tudásukat 
● A zeneszerzők kreativitásának és művészi kifejezésmódjának elősegítése 
● A tehetségek támogatása 
● Segítség a szakmai kapcsolatok hálózatának kiépítésében  
● Különböző stílusok és műfajok zenei támogatása 
● A Covid-19 helyzetben nehezebb helyzetbe került zeneszerzők támogatása 

 
4. A zenei stílusban törekedjenek a modern, izgalmas és változatos filmzenei megoldásokra, de a             

kompozíciót szimfonikus hangszerelés formájában készítsék el. A hangszerelésekben        
megjelenhetnek elektronikus hangszerek is. A zsűri a versenyre nevező zeneszerzőktől olyan           
kompozíciókat vár, ami egyedi megoldásokkal ötvözi a szimfonikus zenei megszólalást a modern            
elektronikus hangzásokkal. Az elkészült hangszerelésnek tartalmaznia kell violin I, violin II, viola,            
cello, cbass, flute, oboe, clarinet, bassoon, és horn hangszereknek. 

 
5. A versenyre való nevezés 30 év alatti személyeknek ingyenes. A 30 év feletti nevezőknek 30 € a                 

nevezési díja. 
 
6. A filmmel szinkronizált zenét MP4 formátumban (HD) kell leadni. Az MP4 HD formátumú végső              

videofájlnak tartalmaznia kell a zenét. A résztvevőknek a weboldalon keresztül kell feltölteni a             
végleges video file-t.  

 
7. A kompozíciókat 48 kHz, 24 bit WAV formátumban is fel kell tölteni. A WAV hosszának meg kell                 

felelnie a videó hosszával és a WAV fájlnak a kép elejével együtt kell kezdődnie, még akkor is, ha                  
a zene később jelenik meg. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy csak a résztvevő által                
összeállított zenei anyagot értékeli. A résztvevőknek a weboldalon keresztül kell feltölteni a            
végleges hangfile-t.  

 
8. A hangszerelés kottaanyagát PDF formátumban kell feltölteni a weboldalon feltüntetett felületen. A            

kotta anyagnak tartalmaznia kell a zenekar szólamonkénti kottáit (Parts) és a karmesteri kottát             
(Conductor). 

 
9. A résztvevők értesítést kapnak e-mailben a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. 
 
10. A nevezési határidő lejárta után a Honlapon a regisztrációs felület zárolásra kerül és további              

nevezést semmilyen formában nem fogadunk el. 
 

5) A verseny díjai 
 
1. A nyertes elnyeri a Pannonia Composer of 2020 címet és a 4000 € összértékű hangfelvételi               

díjat. A nyertes zeneszerző a két órás hangfelvételt személyes vezényletével vagy Source            
Connect használatával, távvezérelt felvétel formájában is irányíthatja. 
 



2. A második helyezett egy órás hangfelvételt nyer az Inspired Symphony 53 fős szimfonikus             
zenekar közreműködésével és a felvételről készült werk filmet. 
 

3. A harmadik helyezett egy órás hangfelvételt nyer az Inspired Symphony 53 fős szimfonikus             
zenekar közreműködésével. 

 
4. Az első hely díján kívül, a tíz legjobb nevező munkáját a Facebook oldalunkon közzétesszük és az                

internetes szavazás eredményének megfelelően a nyertest közönség díjban részesítjük. A          
gondosan kiválasztott, sokszínű anyag lehetővé teszi a zeneszerzők széleskörű bemutatását,          
valamint bemutatja a versenyzők zenei kifejezésének eredetiségét és különbségeit. 

 
5. Az első tíz helyezett kiemelt kedvezményt kap a Pannonia Sound Studios és az Inspired              

Symphony Orchestra szimfonikus stúdió felvételeiből. 
 
6. A fődíjat, azaz a hangfelvételt 2020.11.30-tól számított 3 hónapon belül kell teljesíteni.  
 
7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Versenyszabályok által szabályozott díjakon kívül             

további díjakat is adjon. 
 
8. A Szervezőnek jogában áll, hogy díjat ne ítéljen oda (a verseny lezáratlan) abban az esetben, ha                

a művek nem felelnek meg - a Szervező véleménye szerint - a minőségi -és művészi               
előírásoknak. 

 
9. A Szervezőnek jogában áll a Versenyt visszavonni, ha elégséges számú pályázat érkezik.  
 
 
 

6) A nyertesek megállapítása 
 
1. A nyertest (illetve tartalék nyertest) a Szervező által kiválasztott zsűri választja ki. 
 
Zsűri 

 
● A zsűri a filmes szakmában nemzetközileg elismert filmzeneszerzőkből és rendezőkből áll.  
● A zsűri tagjai nyilvánosak a verseny elindulását követően. 
● A zsűri értékelése és szavazása titkos, döntése végleges és nem kétségbevonható. 

 
A zsűri elbírálás szempontjai:  
 

● A pályázatban vállalt megvalósítandó mű hangszerelése, kidolgozottsága, eredetisége,        
művészi értéke, szakmai színvonala 

● A filmrészlet rendezői koncepciójának megértése, egyedi ötletek megvalósítása, a film          
hangulatának megteremtése, ellenpontozás használata, hangulatfestés, széleskörű      
zeneszerzői eszközök bemutatása 

● hanganyag és kotta kidolgozottsága, precizitás, helyes leírásmódok használata 
● művészi fogalmazásmód, egyéni látásmód, izgalmas, újító megoldások 
● szimfonikus zenekari megszólalás kidolgozottsága 

 
2. A Zsűri 1 nyertest 1 második és 1 harmadik helyezettet választ ki és megállapítja a 10 legjobb                 

nevezőt, akik ebben a sorrendben válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, ha a              
nyertes Versenyző alkotása nem felel meg a jelen Verseny szabályzatban írt feltételeknek, s így              
kizárásra kerül, vagy a Versenyző a döntéshozataltól számított 10 napon belül nem jelentkezik a              
megadott e-mail címen a nyereményért. Amennyiben, valamely nyertessel nem sikerül          
kapcsolatba lépnie a Szervezőnek, vagy valamely nyertes kizárásra kerülne a Versenyből, a            
Szervező a tartaléknyertest hirdeti meg a Verseny nyertesének.  

 
3. A Zsűrizés időpontja: 2020. november 01 - 19 –ig 
 



4. A Versenyzők elfogadják, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a            
döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. 

 
5. A részvételhez szükséges feltételek teljesítettsége és a végeredmény megállapítása a Verseny           

lezárulását követően történik. 
 

7) A nyertesek értesítése 
 
1. A nyertesek megállapítását követően, legkésőbb 2020. december 01-ig a Szervező a           

www.facebook.com/pannoniastudio Facebook oldalán / www.pannoniastudio.com honlapján a       
Verseny lezárultával külön kommentben és posztban teszi közzé a nyertesek és a további             
helyezettek nevét (a névsort tartalmazó dokumentum feltöltésével), melyhez a Versenyben          
résztvevők a jelen Versenyszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.  

 
2. Ha a nyertesek a Facebook egyéni beállításaiból adódóan nem értesülnek a nyertesség tényéről             

(nem kap automatikus értesítést róla), azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 
 
3. A nyerteseknek, különdíjasoknak és a további helyezetteknek az értesítést követően 2 napon            

belül jelentkezniük kell a Szervezőnél a competition@pannoniastudio.com e-mail címen, ellenkező          
esetben a nyereménytől elesik. A nyertesektől minden esetben visszaigazoló e-mailt várunk a            
nyertes nevének közzétételétől számított 2 napon belül. Ha a nyertes nem jelentkezik e-mailben a              
Szervezőnél, akkor Szervező nem tudja vele felvenni a kapcsolatot, így a soron következő             
helyezett válik jogosulttá a nyereményre. 

 
4. Ha a nyertest nem lehet elérni a felvétel napján, akkor a felvételt a verseny művészeti vezetőjének                

irányításával készítjük el. Ha a nyeremény értesítését követő 2 hétben nem jelentkezik és nem              
lehet elérni a nyertes pályázót, akkor érvénytelenné válik a nyeremény és a listán szereplő              
következő helyezett kapja a díjat. 

 
5. A további helyezetteket legkésőbb a nyertes értesítését követő 12 napon belül értesítjük a             

Szervező www.facebook.com/pannoniastudio Facebook oldalán / www.pannoniastudio.com      
honlapján. Az eredeti nyertesek azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a            
nyeremény jogosultságukat elvesztették, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosultak. 

 
 
8) A Versenyben történő részvétel visszavonása a Versenyző által 
 
Versenyző a Versenyre való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a          
hozzászólásának törlésével vagy az competition@pannoniastudio.com e-mail címre küldött        
leiratkozásával. Ebben az esetben a Versenyző pályamunkája a zsűrizésen nem vesz részt. 
 
9) A Versenyből történő kizárás kritériumai 
 
1. A Versenyzők közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a            

Versenyszabályzatban foglaltakat megszegik. 
 
2. Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek a hozzászólásaira és/vagy a Szervező Facebook           

oldalának üzenőfalán elhelyezett posztjaira az alábbiak igazak: 
 

⎯ politikai színezetű,  
⎯ rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,  
⎯ bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,  
⎯ pornográf elemeket tartalmaz,  
⎯ indokolatlanul trágár,  
⎯ szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,  
⎯ sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,  
⎯ amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) sértik a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, 

vagy bármely Versenyző emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, 



 
3. A versenyből történő kizárás a www.facebook.com/pannoniastudio oldalról történő kitiltást         

vonhatja maga után. 
 
10) A Verseny során a Versenyző által feltöltött Alkotások további felhasználása 

 
1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Alkotások között szelektáljon, a verseny arculatának,             

elveinek, hitvallásának, és a biztonsági előírásoknak nem megfelelő Alkotásokat törli, illetve nem            
teszi közzé a www.facebook.com/pannoniastudio oldalán. 

 
2. A Versenyző az Alkotásokat az alábbi pontok tiszteletben tartása mellett tölthetik fel: 
 

a) az Alkotás a Versenyző saját alkotása.  
b) az Alkotás tartalma nem lehet sértő vagy erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, a            

környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás; vagy amely a gyermek-           
és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja. 

 
c) az Alkotás nem irányulhat harmadik fél termékének vagy szolgáltatásának reklámozására. 

 
d) Az Alkotás eredetisége: A Versenyben kizárólag eddig még máshol meg nem jelent, fel nem              

használt Alkotással lehet részt venni. Amennyiben ugyanazt az Alkotást több Versenyző is            
benyújtja, a Szervező az elsőként beérkezett Alkotást tekinti eredetinek, azaz az elsőként            
beérkezett Alkotás vesz részt a Versenyben, de a Szervező úgy is dönthet, hogy valamennyi              
azonos Alkotást kizárja a Versenyből (különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben,            
amennyiben az érkezési sorrend nem vagy nem teljes biztonsággal állapítható meg). 

 
e) A Versenyző mint szerző: Az Alkotást csak az küldheti be, azaz Versenyző, nyertes csak az               

lehet, aki a mű készítője, szerzője.  
 

f) A Versenyző az Alkotás beküldésével igazolja, hogy a Versenyben való részvétele semmilyen            
módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden           
esetlegesen érintett 3. személytől rendelkezik megfelelő felhatalmazással a Versenyben való          
részvételre, az Alkotás beküldésére. A Versenyző szavatolja, hogy harmadik személyeknek          
nincs olyan joga, amely a Szervezőt az Alkotás jelen Versenyszabályzat szerinti           
felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: a          
Versenyző semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott műveket). 

 
g) A jelen 10. pontban foglaltak betartásáért a Versenyző teljes körű anyagi felelősséggel tartozik             

úgy a Szervező, mint harmadik személyek felé. A 10/2 e-g-f pontokban foglaltak Versenyző             
általi betartását a Szervező nem köteles ellenőrizni, és azok Versenyző általi be nem             
tartásáért a Szervező semmilyen módon sem felel. 

 
h) Ezen előírásoknak nem megfelelő Alkotások a Versenyben nem vehetnek részt és Szervező            

fenntartja a jogot, hogy az előírásoknak nem megfelelő Alkotások publikálását          
megakadályozza vagy azokat bármikor törölje. 

 
3. A Versenyző az Alkotás beküldésével hozzájárul, hogy az első 10 versenyző, szerzői jog hatálya              

alá tartozó alkotása (a továbbiakban: a Mű) a nevének feltüntetésével felkerüljön a Pannónia             
Stúdió www.facebook.com/pannoniastudio) Facebook oldalra, egyúttal elismeri, hogy a Mű         
kifejezetten „reklámozás céljára megrendelt mű” és a Szervezőre, mint felhasználóra ruházza           
visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljes körűen és korlátozásmentesen a Műre vonatkozó         
valamennyi, a Szerző jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt) III. fejezetében meghatározott             
vagyoni jogát, az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján a            
Szervező különösen, de nem kizárólagosan:  

 
- a Művet korlátozásmentesen átdolgozhatja (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult a           

Művet javítani, átdolgozni és illusztrációkkal ellátni), többszörözheti és terjesztheti (bármilyen          
reklámhordozón); 



- korlátozás nélkül jogosult a Műre vonatkozó jogait harmadik személyekre átruházni, a Műre            
vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni;  

- korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és átmásolni           
(kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.);  

- saját egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult fellépni a szerzői              
jog megsértése esetén a jogsértővel szemben, akár az Szjt 98. paragrafusának (1.)            
bekezdésében írt felhívási kötelezettség és határidő mellőzésével is. 

 
4. Az első 10 Versenyző hozzájárul az Alkotás Youtube-on, Instagramon és Facebookon való            

megjelenítésre, posztban vagy egyéb tartalomban való implementáláshoz. 
 
5. A Szervezőt ezen jogok területi (akár külföldön is) és időbeli korlátozás nélkül illetik meg. A               

Szervezőt a felhasználás módját és mértékét illetően sem köti korlát.  
 
6. Az első 10 Versenyző kijelenti, hogy a Művel kapcsolatos jelen Versenyszabályzat szerinti            

jogoknak az általa történő átengedése és a Mű végleges átadása a Szervező részére ingyenesen              
történik. 

 
7. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a Művel             

kapcsolatban. 
 
8. A létrehozott Művet a nyertes Versenyzők sem saját maguk nem használhatják, sem harmadik             

személynek arra engedélyt nem adhanakt, a Művel semmilyen formában sem rendelkezhetnek.  
 
9. A Versenyző az Alkotás beküldésével hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező arra irányuló             

felszólítása esetén aláírja a jelen Versenyszabályzatban foglaltakkal - különös tekintettel a 10.            
pontban foglaltakra - azonos tartalmú megállapodást; az aláírás bármilyen okból történő           
elmaradása pedig semmilyen körülmények között nem jelenti a jelen Versenyszabályzatban          
foglaltak el nem fogadását. 

 
10. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Szervező a beérkező Alkotásokat (Műveket) az elvárható             

maximális gondossággal kezeli, azonban a Verseny lezárását követő megőrzésre,         
visszaszolgáltatásra nem vállal kötelezettséget.  

 
11) Kommunikáció a www.facebook.com/pannoniastudio Facebook oldal üzenőfalán. 
A Versenyző a Versenyen való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció            
alapelveit az üzenőfalon. A Versenyre, a Szervezőre vonatkozó negatív kommunikációt az üzenőfalon            
nem kívánunk folytatni, illetve megjeleníteni, ezek a tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek. A             
bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzőjét első alkalommal            
Facebook-üzenetben is értesítjük. A Versennyel vagy a Verseny-szervezéssel kapcsolatos kérdéseket          
és kifogásokat az Admin-nak kérjük címezni személyes Facebook üzenetben.  
 
12) A nyeremények adózása 
 
A nyeremény utáni adó és járulék terheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra                 
kerülő személyi adatok alapján.  
A postai költségeket a Szervező viseli és fizeti meg. 
Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a nyeremény átvételével kapcsolatos utazási            
költségeket, a nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a nyeremény részét nem képező             
költségeket – a Versenyző köteles viselni. 
 
A nyeremények készpénzre nem válthatók. 
 
 
 
 
 
 



 
13) Adatkezelés, adatvédelem 
 
1. A Verseny során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen          

Versenyszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.  
 
2. A Versenyző a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Kizárjuk a             

felelősségünket, amennyiben a Versenyző más nevében, más személy adataival regisztrál. A           
Versenyző által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen         
problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállalunk. 

 
3. Kérjük, hogy haladéktalanul értesíteni szíveskedjen bennünket az adatainak bármilyen illetéktelen          

felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. 
 
4. A Versenyzőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező és/vagy a             

Lebonyolító jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat. 
 
5. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Versenyző tudomásul veszi, hogy  
- amennyiben nem adja meg a Verseny lebonyolításához szükséges, adatait vagy amennyiben           

azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Versenyből való kizárásához vezet;             
valamint 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Versenyző által kért             
törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.  

 
 
14) Felelősség kizárás, vis major 
 
1. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Versenyben           

való részvétel során, a Verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a           
Verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,          
veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Verseny időtartama alatt a             
Verseny, illetve a Versenyt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

 
2. A Versenyző által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési           

késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Versenyző az általuk tévesen szolgáltatott            
adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Versenyre           
történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel             
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a              
Versenyzőt terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Versenyző kizárja magát            
és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást            
követően derül ki.  

 
15) Egyéb 
 
1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett versenyéből             

azt, aki bármely, a Szervező által szervezett versenyben csalást/hamisítást követ el. 
 
2. A Versenyző által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás,           

stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a            
kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

 
3. A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre. 
 
4. A Versenyző a Versenyben történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. 
 
5. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Versenyszabály bármikori módosítására, illetve           

kiegészítésére. 
 



6. A verseny szabályzat elérhető a: http://www.pannoniastudio.com/competition webcímen. 
 
7. A szabályok 2020.09.01-én lépnek érvénybe. 
 
8. A szabályok két nyelven készültek: magyar és angol. Amennyiben e szabályok határozataival            

kapcsolatban kétségek merülnek fel, a magyar változat érvényesül. 
 
9. Ha az alkalmazandó jog másként nem rendelkezik, a Verseny résztvevője és a Szervező közötti              

teljes jogviszonyra a Magyar Állam jogszabályai vonatkoznak. 
 
10. Amennyiben e szabályzat valamelyik rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné válik, a           

Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen jellegű rendelkezéseket haladéktalanul          
módosítsa. A Szabályok bármelyik rendelkezése érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezést,           
amely hatályban marad. 

 
11. A verseny művészeti igazgatója végleges döntést hoz minden szervezeti kérdésről. Az ilyen            

határozatok visszavonhatatlanok és nem követelhetők. 
 
12. Minden olyan kérdésben, amelyre a versenyszabályzat nem tér ki , a www.pannoniastudio.com            

oldal használatának feltételei az irányadóak. 
 
13. A Szervezőnek joga van megváltoztatni a részvételi szabályokat. 
 
14. A Szervező a Verseny lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Versennyel kapcsolatos             

reklamációt nem fogad el. 
 
 
Pannonia Film Music Competition 
 
Budapest, 2020.09.07. 

 
 


