JÁTÉKSZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő a jelen szabályzatot magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
1. / A nyereményjáték megnevezése, leírása
Megnevezése: JOGINFO és PÉNZINFO kvízkitöltés 100 000 Ft-ért. (továbbiakban:
nyereményjáték).
Leírása: A nyereményjáték során azon nappali tagozaton tanuló természetes személyek
között, akik elolvassák a www.muisz.hu/joginfo oldalon található jogi kisokost, illetve a
www.muisz.hu/penzinfo oldalon található pénzügyi kisokost és kitöltik az ezekhez
kapcsolódó kvízt, a Szervező kisorsol a helyesen válaszolók közt egy 100.000 Ft-os
osztálykirándulás hozzájárulást. A kvíz helyes kitöltéséhez a weboldalakon található
információk nyújtanak segítséget.
2./ A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője a MŰISZ Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhelye: 1137
Budapest, Szent István krt. 24. fszt. 16., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-02-053680,
adószám: 12142480-2-41)(továbbiakban: Szervező).
A nyereményjáték során a Szervező oldalán az informatikai hátteret a Rendszerinformatika
Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. Panoráma irodaház 4. emelet, cégjegyzékszám:
01-10-046912, adószám: HU23095942, nyújtja (továbbiakban: Megbízott).
3./ A nyereményjátékban részt venni jogosultak személyi köre, a részvétel feltételei, a
nyereményjátékból kizártak személyi köre,
A nyereményjátékban 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló középiskolai, szakiskolai,
gimnáziumi diákok, hallgatók vehetnek részt. Kizárólag a 2018-2019-es tanév végzősei által
készített tablókkal lehet nevezni. Korábbi évek tablóival nem.
A regisztráló személy köteles feliratkozni a Szervező hírlevelére, a 4. pontban foglalt adatait
megadni a Szervezőnek.
A nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, a Megbízott vezető tisztségviselője, és
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)) Nem vehetnek részt továbbá a nyereményjátékban
az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói.
A nyereményjátékban az 5./ pont szerint, az annak során kizártak sem vehetnek részt.

4./ Regisztráció, a nyereményjáték időtartama
A nyereményjátékra a Szervező https://joginfo.muisz.hu/ és https://penzinfo.muisz.hu
internetes oldalán lehet regisztrálni.
A regisztráció során Szervező által kért adatok:
- vezetéknév
- keresztnév
- születési dátum
- e-mail cím
- telefonszám
- iskola
- osztály
A nyereményjáték időtartama: 2019.03.01 – 2019.05.30.
A nyereményjátékban kizárólag a megadott internetes oldalon keresztül lehet részt venni.

5./ A nyereményjátékból, az annak során történő kizárás
A Szervező fenntartja arra jogot, hogy a játékszabályzat megsértése esetén, az ezért felelős
személyt kizárja a nyereményjátékból, és az esetleges felmerülő károkat érvényesítse vele
szemben. Azon személyek, akik nem a játékszabályzatban foglalt témájú képet töltenek fel,
a játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

6./ Nyeremény
A nyertest a kitöltők közül sorsoljuk ki. A Szervezők nem csak a maximális pontszámot
elérő kitöltők között sorsolnak, hanem mindenki közül, aki a játékszabályzat
feltételeinek megfelel, kitöltötte a kvízt. A nyeremény nettó 100 000 Ft, amit a Szervező
egy megadott egyszeri szerződés megkötése után utal ki a nyertesnek.

7./ A nyereményjáték sorsolása, nyeremény átvétele
A nyereményt a nyertes iskolájával kötött szponzori vagy támogatói szerződés keretein
belül jutatjuk el az illetékes osztálynak.

8./ Felelősség kizárása
A Szervező nem vállal felelősséget olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a
nyereményjátékban való részvételből fakadnak, kivéve, ha a károk neki felróhatóak.
9./ További rendelkezések

-

A nyereményjátékban résztvevők adatait a Szervező az Adatkezelési szabályzata
(www.muisz.hu alatt) alapján kezeli.

-

A nyeremény nem átruházható és más dologra nem váltható át.

-

A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

-

A nyeremény átvételével összefüggő költségek a részvevőt terhelik.

-

A Szervező saját maga szavatosságot, jótállást nem biztosít a nyereményre, annak
szolgáltatója felel ezen jogok érvényesüléséért.
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