
BÁRSONY BEAUTY TEAM PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT 

1.) A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE A Bársony Orvos-Esztétika (Medical 2000 Invest Kft., 2040 Budaörs, 

Pillangó u. 8. és K-Med Kft, 1032 Budapest, Bécsi út 183.), mint a www.barsony.hu internetes honlap 

(továbbiakban: Honlap) üzemeltetője és a Bársony Beauty Team pályázat (a továbbiakban: Pályázat) 

szervezője (a továbbiakban: Szervező).  

2.) PÁLYÁZAT TÁRGYA A Szervező és együttműködő partnerei együttműködnek a „Bársony Beauty 

Team” kampány kapcsán. 

A Szervező több jelentkező (a továbbiakban: Pályázó) közül választja ki azokat, akik a Bársony Orvos-

Esztétika szellemiségéhez méltó módon képviselik a Szervezőt. 

3.) PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Jelentkezési határidő: 2020. december 30. A Pályázat időtartama: 2020. 

október 21 - 2020. december 30.  

A) Jelentkezési feltételek  

● Pályamunka hiánytalan leadása,  

● 18. életév betöltése,  

● büntetlen előélet,  

● a Szervező és a Bársony Beauty Team kampány szellemiségével, valamint jóhírnevének 

megőrzésével összhangban álló életvitel és magatartás a Pályázat időtartama alatt, valamint azt 

megelőzően is.  

 

 B) Milyen a Bársony Beauty Team tagja?  

• 18 év feletti igényes, ápolt külsejű nő 

• Aki kipróbálná a Bársony Orvos-Esztétika kezeléseit 

• Aki vállalja, hogy az általa és a Bársony Orvos-Esztétika által közösen kiválasztott 

kezelésekről, az ő aktív részvételével videós, fotós, szöveges tartalmak készülnek, melyeket a 

Bársony Orvos-Esztétika a saját közösségi média felületein és egyéb online és print felületein 

megjelentethet és hirdethet 

• Előre egyeztetett időpontokban vállalja a kezeléssel kapcsolatos fotózási, forgatási 

elfoglaltságokat, interjúk elkészítését szóban 

• Előny, ha aktív a közösségi média csatornáin (Instagram, Facebook, Youtube, stb.),  

• Előny, ha Budapesten, vagy Budapest közelében lakik, a kezelések Budapesten a Bársony 

központokban történnek, itt történnek a fotózások, forgatások is 

• A Beauty Team együttműködés alatt más orvos-esztétikával, egyéb konkurenssel nem 

működik együtt 

 

C) A benyújtott Pályamunkára vonatkozó előírások  

1) Mutatkozz be röviden egy kétperces videóban: név, életkor, érdeklődés, bármi olyan érdekes 

információ, ami a Bársony Beauty Team pályázat szempontjából érdekes lehet. Beszélj arról, hogy 

ismered-e a Bársony Orvos-Esztétikát vagy honnan értesültél a pályázatról. 

2) A videóban mondd el, hogy mely kezelést vagy kezeléseket szeretnéd kipróbálni. Megjelölhetsz 

többet is. Mondd el, hogy miért vagy te a legalkalmasabb a kezelésre, miért ezt a 

kezelést/kezeléseket választottad.  



3) Amennyiben inkább fotókat küldenél, kérjük a levélben feltétlenül írj magadról egy rövid szöveges 
bemutatkozást, valamint, hogy ismered-e a Bársony Orvos-Esztétikát, milyen kezelést és miért 
szeretnél kipróbálni és hogyan ajánlanád másoknak. 

A Pályázó szavatol azért, hogy a Pályamunkában leadott anyagon nem áll fenn harmadik személynek 

olyan kizárólagos szerzői vagyoni, illetve felhasználási joga. A Pályázó szavatol továbbá, hogy a 

Pályamunkában leadott anyag tartalma harmadik személy személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti.  

 

D) A Pályázatra való jelentkezés módja: küldd el nekünk az általad készített videót a nagyméretű 

fájlküldő alkalmazással (wetransfer.com; mammutmail.com) és/vagy saját magadról készült fotókat a 

marketing@barsony.hu email címre névvel, elérhetőséggel ellátva, valamint töltsd ki a Jelentkezési 

űrlapot: https://forms.gle/ak6kVk9KG5PsmTPm8 

Ha van saját youtube csatornád, a videót fel is töltheted és a linket is elküldheted. 

4.) A Bársony Beauty Team lehetséges kiválasztottjait privát email címükön értesítjük és telefonon 

előszűrjük. A kiválasztott Pályázók nevét és fényképét a Honlapunkon és social média felületeinken 

közzétesszük.  

A Pályázók által beküldött Pályamunkák alapján a Szervező munkatársai előválogatást végeznek. Az 

előválogatás során kiválasztott Pályázókat a Szervező személyes interjúra hívja be, ezt követően 

kerülnek kiválasztásra a Bársony Beauty Team tagjai.  

A nyertesek kihirdetését megelőzi egy, az adott kezelésre szóló személyes megjelenéssel járó orvosi 

alkalmassági vizsgálat (előre egyeztetett időpontban), mely figyelembe veszi az adott kezelésre 

történő alkalmasságát és a pályázó egészségi állapotát.  

 

A személyes interjú időpontja a kiválasztottakkal egyeztetésre kerül, a pontos időpontról telefonon 

értesítjük a kiválasztott jelentkezőket. Ha a helyzet úgy kívánja, az interjúkat online bonyolítjuk le.  

A Bársony döntőbizottság tagjai a Szervező által delegált munkatársakból és a Bársony Beauty Team 

együttműködő partnereinek képviselőiből áll.  

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a nyertes kiválasztása a Bársony döntőbizottság szabad mérlegelésén 

alapul, a döntés ellen fellebbezési lehetőséget nem biztosítunk. 

 5.) A Bársony Beauty Team MEGÁLLAPODÁS jelen pályázati tájékoztatónk a Pályázók 

jelentkezésének elősegítését szolgálja, nem minősül ajánlattételnek. A Szervező ennek megfelelően 

szerződés megkötésére nem vállal kötelezettséget és fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 

pályázati tájékoztatóban közölt feltételeket módosítsa. A Bársony Beauty Team nyerteseinek 

feladatai, a megállapodás keretében biztosított szolgáltatások, valamint az együttműködés részletes 

feltételei a kiválasztást követően létrehozandó megállapodásban kerülnek rögzítésre, amit a nyertes 

Pályázókkal, mint A Bársony Beauty Team tagjaival  kötendő megállapodás keretében biztosít 12 

hónapon keresztül (kezeléstől függően akár tovább, 2021. január 31. – 2022. január 31-ig).  

 

6.) ADATKEZELÉS Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezéssel automatikusan elfogadja a Bársony Orvos-

Esztétika Adatkezelési Tájékoztatóját és hozzájárul ahhoz, hogy a Bársony Orvos-Esztétika a Bársony 

Tesztcsapat pályázattal összefüggésben, a Pályamunkában leadott anyagban szereplő személyes 

adatait kezelje.  
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A Pályamunka beküldésével a Pályázó, mint szerző hozzájárul, hogy a Szervező a nyertes pályázó által 

a Pályamunkában leadott anyagot a Bársony Beauty Team kampánnyal összefüggésben korlátlanul 

felhasználja elektronikus vagy nyomtatott kiadványaiban, közösségi média felületein. 

Az adatokat a Bársony Orvos-Esztétika a Bársony Beauty Team kampánnyal összefüggésben kezeli. 

Amennyiben a Pályázó a Pályázatát visszavonja, az e célból történő adatkezelést a Bársony Orvos-

Esztétika megszünteti. Adatai kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai 

helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését. 

 Az adatkezelő elérhetőségei: Bársony Orvos-Esztétika (Medical 2000 Invest Kft., 2040 Budaörs, 

Pillangó u. 8. és K-Med Kft,  1032 Budapest, Bécsi út 183.), Cégjegyzékszám: 13-09-073635, 01-09-

180569 Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság adószám: 12194748-2-13, 11842637-1-43. 

További információ a pályázatról a Honlapon található.  

A Pályamunkák elkészítéséhez sok sikert kíván a Bársony Orvos-Esztétika! 


