UNFAKE!
Vedd észre, leplezd le, mutasd meg!

18. ARC KÖZÉRZETI PÁLYÁZAT – PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázatok leadási határideje: 2018. július 10.
Nézz körül! Mit látsz? Leveszed a hamisat? Vágod az illúziót? Kiszúrod a hazugságot?
Érdekel az igazság?
A valódit szereted, vagy az igazit? A láthatót, vagy az őszintét? A dizájnt, vagy a szívből
jövőt? A művit, vagy a zsigerit?
Like vagy love?
Ha keresed az igazságot, és nem elégszel meg a látszattal, ha érdekel, hogy mi mozgatja
a világot, és nem elég, hogy tudod, hogy mozog, ha nem elég a fake, és bevilágítanál
minden sötét sarokba, ha érdekel az igazság felfedezése, és van mondanivalód arról,
hogy mi az, ami hamis és mi az, ami nem, nevezz be az idei ARC pályázatra, ötletelj és
unfake-elj! Mutassuk meg együtt, hogy jobb szembenézni az igazsággal, mint hájdolni
vagy kikövetni! Gyere és képezd le a valóságot szabadon!
Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül más ötlettel, témával is
pályázhatsz szabadon!
Vedd észre, leplezd le, mutasd meg, pályázz és nyerj!
UNFAKE-elj!
Pályaművedet óriásplakát formátumban készítsd el! Ld. technikai feltételek!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázat kiírója az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
Jogi és személyi feltételek
o
Érvényesen pályázhat minden 14. életévét betöltött természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett szervezet (ez utóbbi kettő
együttesen a továbbiakban: jogi személy).
o
A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük
hozzájárulásával pályázhatnak. Pályázatuk akkor érvényes, ha törvényes
képviselőjük hozzájárult a pályázáshoz. Amennyiben a zsűri beválasztja az alkotó
pályázatát a kiállításra, az csak abban az esetben állítható ki, ha a hiteles
kézjeggyel ellátott törvényes képviselői nyilatkozatot a pályázó postai úton
elküldi az ARC-nak. (Cím: ARC Nonprofit Kft. 1583 Budapest, Pf. 33.)
o
Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a
pályázókkal szemben.
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o
o
o

Pályázhatnak jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok is.
Pályázni csoportosan is lehet.
A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak
közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei
o
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel
megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat,
vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat
visszaszolgáltatni.
o
A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a
pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa
benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi
jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
o
Egy pályázó maximum 10 pályamunkával nevezhet.
o
Pályázni kizárólag online módon lehet, az ARC Nonprofit Kft. hivatalos honlapján
(arcmagazin.hu). Itt kell a pályázatra jelentkezni és a pályaműveket feltölteni. A
pályázat és a zsűrizés technikai lebonyolítását az eContest pályázatkezelő
rendszer támogatja. Ez a rendszer garantálja a zsűrizés anonimitását és
átláthatóságát.
o
A jelentkezés lezárultáig a pályázók tetszőleges alkalommal, szabadon
módosíthatják feltöltött anyagaik tartalmát mindaddig, amíg nem véglegesítik a
pályázatukat.
o
Az érvényes pályázat feltétele a weboldalon való pályázói regisztráció, az online
nevezési lap kitöltése, pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, és
a pályázati feltételek elfogadása.
o
A pályázat kiírója különbséget tesz létező termék fiktív reklámja és létező termék
bújtatott reklámja között. Amennyiben a pályamunka bújtatott reklámnak
minősül és a zsűri beválasztja a kiállítandó alkotások közé, a plakát tényleges
kiállításának feltételeiről a pályázónak, az érintett márka jogtulajdonosának és a
pályázat kiírójának tárgyalás keretében meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának módja
o
A pályamunka benyújtása elektronikusan, a www.arcmagazin.hu weboldalon
történik.
o
A pályázónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a fent említett weboldalon és
elfogadnia a pályázati feltételeket.
o
Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a
következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.
o
Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához rövid leírást is készíthet.
(maximum 500 karakter)
o
Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
o
Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati
időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!
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o

A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e
pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak el
kell küldenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát.

Technikai feltételek
A zsűri által a kiállításra beválasztott pályaműveket óriásplakát (504 x 238 cm)
formátumban állítjuk ki.
A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni.
o
o

o

A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, 1920 pixel x 907 pixel (72 dpi)
formátumban kell feltölteni.
Az óriásplakátként való kinyomtatás érdekében rendelkezésre kell állnia a
pályamű nyomdai file-jának: 504 mm x 238 mm méretben, TIF vagy Illustrator
EPS formátumban, 300-600 DPI felbontásban, CMYK állományban. A pályamű
nyomdai file-ját a zsűri döntése alapján kérjük a pályázóktól a későbbiekben.
Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a
pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

Részvételi díj
Természetes személyek részére nincs nevezési díj. Jogi személyek esetében a nevezési
díj pályaművenként 130.000 Ft + áfa. (165.100.-Ft). A nevezési díjat csak abban az
esetben kell a cégnek befizetnie, ha a zsűri a pályamunkát beválogatta és az alkotás
bekerül a kiállítás anyagába.
Határidő
A pályázatok leadási határideje: 2018. július 10. éjfél
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS
Értékelés – Zsűrizés
A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai az érintett szakmák,
diszciplínák képviselői (pl.: reklám, művészet, társadalomtudományok, kritika, civil
szféra). A különdíj elbírálásakor a zsűri kiegészül a különdíj felajánlójának delegáltjával.
A zsűritagok névsorát az ARC honlapján tesszük közé július folyamán.
A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított
szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki
pályamunkákat a kiállítandó művek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a
meghirdetett díjakat.
A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott pályázó pályaművét áttekinti és
többfordulós zsűrizés során bírálja el. A zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek
nem megfelelő pályaműveket. A zsűrizés anonim módon történik.
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Díjátadás
A díjátadásra a kiállítás nyitónapján kerül sor. A nyerteseket és kiállítókat előre
értesítjük a díjátadó helyszínéről és pontos időpontjáról.
Díjak
A zsűri az 1., 2., 3., a Borz díj, valamint a különdíj nyertesét a főtémára, valamint
szabadon választott témára beérkezett plakátok közül választja ki.
Közönségdíj: A közönség az online szavazhatja meg kedvencét a kiállítás ideje alatt!
1. díj – Fődíj
A legújabb P2719HC – USB Type-C csatlakozóval ellátott monitor
Egy műterem lakás 1 hónapra vagy egy művésztelep ház
Mezőszemerén 2 hétre igény szerint a Godot Galéria felajánlásával
Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával
Tea válogatás, üvegtégelyekben 20 ezer forint értékben a Zhao
Zhou Tea Shop felajánlásával
1 db hetijegy a 2019-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával
50.000 forintos ajándékutalvány a ProtestBox felajánlásával
35.000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság felajánlásával
A38 ajándékcsomag: 2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett
programra, valamint zenei CD és DVD válogatás
Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával
Idea babzsákfotel pamut huzattal/az aktuális raktárkészletből
választható színben a Blup! jóvoltából
Egyéves jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával
Barka gyümölcsös kosár a Maacraft jóvoltából
1 db pulóver + 1 db táska az Einfach Berlin jóvoltából
1 rekesz Club-Mate és 1 doboz HELGA + 1 karton yoko + 1 karton
Vigo mix üdítőital a Club-Mate Hungary Kft. felajánlásával
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Póló az Exquisite pólófestő manufaktúrától
1 db éves Kreatív magazin előfizetés
2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával
Saját alkotásból 90 %-ban újrahasznosítható anyagból készült, falra
akasztható kép a WHUMM és az ARC jóvoltából
2 db jegy a Budapest Park 2019-es programjából egy választott
magyar előadó koncertjére
ARC molinó újrahasznosításával készült MEDENCE RE+CONCEPT
táska, valamint részvételi kupon a RE+CONCEPT Design Bag
workshopra a Medence Csoport felajánlásával
Belépőjegy négy fő részére a Budapest Music Center és az Opus Jazz
Club saját rendezésű koncertjére.
Lush friss kézi készítésű kozmetikumokat tartalmazó ajándékcsomag

2. díj
WACOM INTUOS M Bluetooth fekete a Wacom jóvoltából
Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával
Tea válogatás, üvegtégelyekben 15 ezer forint értékben a Zhao Zhou
Tea Shop felajánlásával
1 db hetijegy a 2019-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával
30.000 Ft-os utazási utalvány a Rolitúra jóvoltából
30.000 forintos ajándékutalvány a ProtestBox felajánlásával
25.000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság felajánlásával
A38 ajándékcsomag: 2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett
programra, valamint zenei CD és DVD válogatás
Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával
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Hupp babzsákfotel pamut huzattal/az aktuális raktárkészletből
választható színben a Blup! jóvoltából
6 hónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával
Barka kenyeres kosár a Maacraft jóvoltából
1 db pulóver az Einfach Berlin jóvoltából
Club-Mate válogatás (4 üveg különböző típusú Mate és 1 üveg
Helga) + 1 üveg yoko + 4 üveg vigo mix üdítőital a Club-Mate
Hungary Kft. felajánlásával
Póló az Exquisite pólófestő manufaktúrától
1 db éves Kreatív magazin előfizetés
2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával
Saját alkotásból 90 %-ban újrahasznosítható anyagból készült, falra
akasztható kép a WHUMM és az ARC jóvoltából
2 db jegy a Budapest Park 2019-es programjából egy választott
magyar előadó koncertjére
ARC molinó újrahasznosításával készült MEDENCE RE+CONCEPT
táska, valamint részvételi kupon a RE+CONCEPT Design Bag
workshopra a Medence Csoport felajánlásával
Belépőjegy négy fő részére a Budapest Music Center és az Opus Jazz
Club saját rendezésű koncertjére.
Lush friss kézi készítésű kozmetikumokat tartalmazó ajándékcsomag

3. díj
WACOM INTUOS S Bluetooth fekete az Oázis Computer jóvoltából
Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával
Tea válogatás, üvegtégelyekben 12 ezer forint értékben a Zhao Zhou
Tea Shop felajánlásával
1 db hetijegy a 2019-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával
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20.000 Ft-os utazási utalvány a Rolitúra jóvoltából
20.000 forintos ajándékutalvány a ProtestBox felajánlásával
15.000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság felajánlásával
A38 ajándékcsomag: 2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett
programra, valamint zenei CD és DVD válogatás
Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával
Buffo babzsakpuff pamut huzattal/az aktuális raktárkészletből
választható színben a Blup! jóvoltából
3 hónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával
Goode fűszer a Maacraft jóvoltából
1 db póló + 1 db vászontáska az Einfach Berlin jóvoltából
Club-Mate válogatás (4 üveg különböző típusú Mate és 1 üveg
Helga) + 1 üveg yoko + 4 üveg vigo mix üdítőital a Club-Mate
Hungary Kft. felajánlásával
Póló az Exquisite pólófestő manufaktúrától
1 db éves Kreatív magazin előfizetés
2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával
Saját alkotásból 90 %-ban újrahasznosítható anyagból készült, falra
akasztható kép a WHUMM és az ARC jóvoltából
2 db jegy a Budapest Park 2019-es programjából egy választott
magyar előadó koncertjére
ARC molinó újrahasznosításával készült MEDENCE RE+CONCEPT
táska, valamint részvételi kupon a RE+CONCEPT Design Bag
workshopra a Medence Csoport felajánlásával
Belépőjegy négy fő részére a Budapest Music Center és az Opus Jazz
Club saját rendezésű koncertjére.
Lush friss kézi készítésű kozmetikumokat tartalmazó ajándékcsomag
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Borz díj
A Borz díjat a zsűri annak a pályázónak ítéli oda, aki a berögzült sémákból kilépve a
legkedélyborzolóbb, legpimaszabb pályaművet küldte be.
WACOM INTUOS S Bluetooth fekete a Wacom jóvoltából
Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával
Egy 200 grammos teakorong, Yunnan-i fehér tea, 200-300 éves
teafák leveléből a Zhao Zhou Tea Shop felajánlásával
1 db hetijegy a 2019-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával
15.000 Ft-os utazási utalvány a Rolitúra jóvoltából
A38 ajándékcsomag: 2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett
programra, valamint zenei CD és DVD válogatás
Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával
Párnaóra/az aktuális raktárkészletből választható színben a Blup!
jóvoltából
3 hónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával
Goode fűszer a Maacraft jóvoltából
1 db póló az Einfach Berlin jóvoltából
Club-Mate válogatás (4 üveg különböző típusú Mate és 1 üveg
Helga) + 1 üveg yoko + 4 üveg vigo mix üdítőital a Club-Mate
Hungary Kft. felajánlásával
Póló az Exquisite pólófestő manufaktúrától
1 db éves Kreatív magazin előfizetés
2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával
Saját alkotásból 90 %-ban újrahasznosítható anyagból készült, falra
akasztható kép a WHUMM és az ARC jóvoltából
2 db jegy a Budapest Park 2019-es programjából egy választott
magyar előadó koncertjére
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ARC molinó újrahasznosításával készült MEDENCE RE+CONCEPT
táska, valamint részvételi kupon a RE+CONCEPT Design Bag
workshopra a Medence Csoport felajánlásával
10.000 forintos ajándékutalvány a ProtestBox felajánlásával
Lemezválogatás a BMC Records felajánlásával
Lush friss kézi készítésű kozmetikumokat tartalmazó ajándékcsomag

Különdíj
A Hammer Agency különdíja
A Hammer Agency különdíját a zsűri azon pályázat készítőjének ítéli oda, aki marketing
szempontból a legütősebb megoldást alkalmazza.

Díj: Egyedi Hammer installáció

Közönségdíj
A közönség az ARC Facebook oldalán szavazhatja meg kedvencét a kiállítás ideje alatt!
Dell Alienware 25 Monitor - AW2518H
1 éves Photoshop CC előfizetés a Trans Europe felajánlásával
Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával
Tea válogatás, 6900 forint értékben a Zhao Zhou Tea Shop
felajánlásával
1 db hetijegy a 2019-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával
A38 ajándékcsomag: 2 db belépőjegy egy, az A38 által szervezett
programra, valamint zenei CD és DVD válogatás
Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával
Relax babzsákfotel pamut huzattal/az aktuális raktárkészletből
választható színben a Blup! jóvoltából
3 hónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával
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Goode fűszer a Maacraft jóvoltából
1 db póló az Einfach Berlin jóvoltából
Club-Mate válogatás (4 üveg különböző típusú Mate és 1 üveg
Helga) + 1 üveg yoko + 4 üveg vigo mix üdítőital a Club-Mate
Hungary Kft. felajánlásával
Póló az Exquisite pólófestő manufaktúrától
1 db éves Kreatív magazin előfizetés
2 db színházjegy az Radnóti Színház felajánlásával
Saját alkotásból 90 %-ban újrahasznosítható anyagból készült, falra
akasztható kép a WHUMM és az ARC jóvoltából
2 db jegy a Budapest Park 2019-es programjából egy választott
magyar előadó koncertjére
ARC molinó újrahasznosításával készült MEDENCE RE+CONCEPT
táska, valamint részvételi kupon a RE+CONCEPT Design Bag
workshopra a Medence Csoport felajánlásával
10.000 forintos ajándékutalvány, a ProtestBox felajánlásával
Lush friss kézi készítésű kozmetikumokat tartalmazó ajándékcsomag

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK
A pályázat benyújtói a pályázat benyújtásával a pályamunkához fűződő szerzői jogaik
alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
o

o

o

A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a
pályaművekből rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a
pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének
feltűntetése mellett.
A kiíró, úgy is mint a kiállítás rendezője jogosult a művek nyilvánosságra
hozatalára a kiállítások keretében, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó
katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám, PR, stb. keretében a pályázó
nevének feltűntetése mellett. Jogosult még a megnyitón a résztvevőkről készült
fotók cikkekben való megjelentetésére.
A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója, valamint a
különdíjat adó cég a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve
elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek
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érdekében nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a
pályázó nevének feltüntetése mellett a fent felsoroltaknak. A kiállítás nonprofit
jellege folytán a pályázó a díjazásról lemond.
A pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű
felhasználásával kapcsolatban adott esetben a pályázó és a pályázat kiírója külön
megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között
megosztják. Ez a különdíjas alkotás esetében is érvényes.
A különdíjak esetében a következők is érvényesek: a különdíjak nyertesei
hozzájárulnak ahhoz, hogy külön díjazás nélkül a díjakat felajánlók PR
anyagaiban, valamint online felületeiken felhasználhassák az alkotást. A felajánló
- ahol lehetséges - feltünteti az alkotó nevét.
A pályázat benyújtója felelősséggel tartozik azért, hogy az általa benyújtott mű az
ő kizárólagos szellemi alkotása, a felhasználói jogok fentiek szerinti biztosítása
harmadik személy jogait nem sértik.
A pályázat benyújtója felelősséggel tartozik azért is, hogy az általa benyújtott
művön szereplő személyek vagy más tárgyak jogosultjai számára sem
érdeksérelme, sem jogsértést nem valósít meg a pályamű fentiek szerinti
felhasználása.
A pályázat benyújtójának felelőssége a fenti két pont megsértése esetén teljes
körű és korlátlan.

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
o
o

o
o

o

o

o

Adatkezelő az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. (1013 Budapest, Attila út
41.)
Érintett, aki az Adatkezelő által meghirdetett 18. ARC pályázatra jelentkezik, a
jelentkezéssel együtt a személyes adatait megadja, és ezzel a pályázaton részt
vesz.
Az Érintett által megadott személyes adatok: Teljes név (vezetéknév és
keresztnév), születési idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés célja: a 18. ARC pályázat kiírásában meghatározott pályázatra
jelentkezők azonosítása, a pályázati elbírálás és zsűrizés feladatainak ellátása, a
pályázatra benyújtott képek felhasználása során a szerzők azonosítása, a
felhasználási jogok biztosítása, kapcsolattartás, valamint a későbbi pályázatokkal
kapcsolatos tájékoztatás.
Adatfeldolgozó: EOX Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1135
Budapest, Tahi utca 53.). Adatkezelő az Érintett által megadott személyes
adatokat az Adatfeldolgozó részére továbbítja. Az Adatfeldolgozó végzi a
pályázat technikai lebonyolítását, technikai kezelését.
Az Érintett a Hozzájáruló Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy
a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelési szabályoknak
megfelelően kezelje, az Adatfeldolgozó részére továbbítsa.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen
adatkezelési szabályok szerint, az információs önrendelkezési jogról és
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információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően
kezeli
Az adattovábbítás alapján, a továbbítás jogosultja köteles a továbbított adatokat
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelni, az adatok így történő
adatkezelésével kapcsolatos valamennyi felelősség kizárólag az adattovábbítás
címzettjét terheli.
Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes. Az
adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
További információ: e-mailen a palyazz@arcmagazin.hu email címen vagy telefonon a
+36-30-286-9680-as telefonszámon kérhető.
Kövesd az ARC-ot a Facebookon!
http://www.facebook.com/ArcMagazin
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