Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001
A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek,
taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés

Tematikus kampány játékszabályzat
1. A játék szervezője
A játék szervezője az Eszterházy Károly Egyetem (3300 Eger, Eszterházy tér 1.; adószám: 158344812-10; a továbbiakban: Szervező).
2. A játék időtartama
2017. szeptember 11. - 2017. december 4.
3. A játékon résztvevők körének meghatározása
3.1. A játékban részt vehet minden általános- és középiskolai diák, tanár, aki a Nemzeti Köznevelési
Portálon (a továbbiakban: NKP) regisztrál/regisztált és elfogadja a pályázati felhívás és jelen
játékszabályzatban foglalt feltételeket (a továbbiakban: Pályázó). Kiskorú Pályázó törvényes
képviselője/gondnoka kifejezett engedélyével vehet részt a játékban.
3.2. A játékban a Szervező és a vele kapcsolatban álló természetes személyek, valamint azok közeli
hozzátartozói nem vehetnek részt.
4. A játékban való részvétel módja és feltételei
A játékban való részvétel regisztrációhoz és a felhasználónév elküldéséhez kötött (a regisztráció
módját a felhívás tartalmazza), (a továbbiakban: Pályázat).
5. A sorsolás időpontja, nyeremények, a sorsolás módja, nyertesek értesítése, nyeremények
átvétele
5.1. A sorsolás várható időpontja: 2017. december 11.
5.2. A kisorsolásra kerülő nyeremények: 12 ajándékcsomag egyenként nettó 10 000 Ft értékben (Az
ajándékcsomag tartalma: 1 db ceruza készlet; 1 db laptoplámpa; 1 db powerbank; 1 db színes,
hosszúfülű vászontáska; 1 db jegyzetfüzet; 1 db bluetooth hangszóró)
5.3. A sorsolásra két tanú jelenlétében kerül sor, a sorsolásról jegyzőkönyv készül, amelyet a tanúk,
illetve a jogász végzettségű jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít.
5.4. A nyertes Pályázókat a sorsolást követő 5 munkanapon belül a
regisztrációkor megadott e-mail címükre értesítjük. A
nyerteseknek vissza kell igazolniuk szándékukat a
nyeremény elfogadására. Amennyiben a nyertes
Pályázó nem tudja megerősíteni, hogy elfogadja a
nyereményt, a Szervező jogosult újabb
sorsolással másik nyertes kijelölésére a
pályázók köréből.
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5.5. A nyertes Pályázók a nyereményeket postai úton vagy egy díjátadó rendezvény keretében
tudják átvenni. Egyebekben az átvétel módjáról Szervező az értesítő e-mailben fog
tájékoztatást adni.
A nyeremények másra nem ruházhatók át és pénzre nem átválthatóak. A nyertes Pályázót a
nyereménnyel kapcsolatban adófizetési kötelezettség nem terheli.
A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások –
a postaköltség kivételével - a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átvételével kapcsolatos
utazási költség).
Cselekvőképtelen nyertes a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, valamint a nyeremény
átvételére törvényes képviselőjével/gondnokával együtt jogosult.
6. Egyéb feltételek
6.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy azon Pályázókat kizárja a játékból, akik a regisztrációkor
pontatlan vagy hiányos adatokat adtak meg.
6.2. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget az átvitel során bármilyen okból kifolyólag
elveszett vagy késleltetett, hibás, hiányos, értelmezhetetlen, illetve a részvételi határidő után
beküldött Pályázatért, illetve az olyan, számítógépes hiba, internetkapcsolat, hardware vagy
software hibákból adódó problémákért, amelyek meggátolhatják a Pályázókat a Pályázat
elküldésében. Továbbá a Szervező nem felelős semmilyen emberi, gépi, elektronikus,
számítógépes, hálózati, gépelésből fakadó, vagy bármilyen, a játékkal összefüggésbe hozható
hibáért, illetve a szervezésből vagy a játék adminisztrációjából fakadó hibákért. A Szervező nem
garantálja, hogy a weboldal vagy a játék nem tartalmaz semmilyen informatikai hibát, vagy az
észlelt hibákat azonnal elhárítja, illetve azt sem garantálhatja, hogy a weboldal, vagy a
weboldalról elérhető más weboldalak nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb olyan hibákat,
amelyek károsíthatják a Pályázók számítógépét és/vagy adatait. A Szervező fenntartja magának
a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a játékot, amennyiben elemi csapás, külső
okokból való meghiúsulás, terrorizmus, számítógépes vírus, vagy bármilyen, a Szervezőtől
független olyan tényező merül fel, amely akadályozná a játék biztonságát vagy előírt
lebonyolítását. Törlés esetén a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett,
megfelelő Pályázatokat elbírálja.
7. Adatvédelem
7.1. A játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás
önkéntes. Szervező a regisztrációkor megadott személyes
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
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7.2. Szervező adatkezelésével kapcsolatban további információt az NKP Adatvédelmi szabályzata
tartalmazza.
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