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 Az energyfactory.hu domain tulajdonosa a Fénykörközösség 

Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. minden tőle elvárhatót megtesz 

annak érdekében, hogy az ezen a weboldalon megjelenő 

adattartalom pontos és teljes legyen.

 Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Fénykörközösség Kutatási és 

Fejlesztési Nonprofit Kft. weboldalán – illetőleg a hiperhivatkozásokon 

keresztül elérhető egyéb saját kommunikációs csatornákon – közzétett 

információk és adatok, tájékoztató jellegűek és a Fénykörközösség 

Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. döntésétől függően 

változnak/változhatnak. Erre tekintettel a Fénykörközösség Kutatási és 

Fejlesztési Nonprofit Kft. azok pontosságáért és teljes körűségéért nem 

vállal felelősséget.

 A weboldalon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebb 

tájékozódást és tájékoztatást szolgálják, és egyik hivatkozás 

szerepeltetése sem jelenti a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési 

Nonprofit Kft. jóváhagyását a weboldal tartalmát illetően. A 

Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. nem vállal 

felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak 

tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és 

a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása 

a felhasználó felelősségére történik.

 A Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. semmilyen 

esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy 

bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt 

haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli 

károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, 

szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből 

ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.
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 A Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. weboldalain 

szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és 

egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői 

jogi védelem alatt állnak.

 A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, 

a saját személyes és a portál tematikájának megfelelően tanítási 

segédanyagként való használatot meghaladó vagy attól eltérő célú 

bármilyen használata – így különösen annak tárolása, másolása, 

kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a Fénykörközösség 

Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával 

történhet.

 A Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. weboldalain 

szereplő logók, ábrák a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit 

Kft. tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák letöltése, 

bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, 

átruházása kizárólag a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit 

Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

 A szerzői jogi védelem megsértése esetén a Fénykörközösség 

Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. a jogsértővel szemben a szerzői jogi 

jogsértés miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére 

jogosult.
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 A pályázaton csak „Fénypont együttműködési szerződéssel” 

rendelkező oktatási intézmények tanulói, vagy az intézmény külön 

foglalkozásain résztvevők indulhatnak, minimum 5 és maximum 30 fős 

csapatokban.

 A pályázatokat elbíráló zsűri döntése ellen jogorvoslatra nincs 

lehetőség.

 A pályázók elfogadják, hogy a pályázatra beküldött alkotásaikat 

vagy azok részleteit a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit 

Kft. szabadon felhasználhatja, a szerző(k) nevének feltüntetésével 

promóciós és egyéb célokból. 

 A pályázat akkor érvényes, ha a pályázó a letölthető adatlapot 

teljes körűen kitöltve az aláírt „Pedagógusi támogató nyilatkozattal” 

együtt benyújtja a jelentkezési határidőig.

 A pályázaton résztvevők saját elhatározásukból, szabadidejükben 

vagy az intézményük által biztosított időben vesznek részt.

 A pályázat benyújtásával a pályázó felhatalmazza a pályázat 

kiíróját arra, hogy a jogi oltalom alatt álló szellemi alkotásokat a pályázat 

körében felhasználja és a pályázat elbírálását követően nyilvánosságra 

hozza.

 A Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. a 

pályázattal kapcsolatos változtatás jogát fenntartja.

 A pályázatra való jelentkezés kizárólag a Fénykörközösség Kutatási 

és Fejlesztési Nonprofit Kft. online felületén a www.energyfactory.hu 

weboldalon keresztül történik, a megadott határidőre. 

 A megjelölt határidőt követően érkezett jelentkezés érvénytelen.

 A pályázat eredménye és a pályaművek a Fénykörközösség 

Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. által üzemeltetett 

www.energyfactory.hu honlapon illetve annak Facebook oldalán 

kerülnek közzétételre.

 A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az info@fenykorkozosseg.hu 

e-mail címen tehetik fel. 
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