JÁTÉKSZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő a jelen szabályzatot magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
1. / A nyereményjáték megnevezése, leírása
Megnevezése: Pénzügyi kisokos kvíz (továbbiakban: nyereményjáték).
Leírása: A nyereményjáték során azon természetes személyek között, akik elolvassák a
www.muisz.hu/penzinfo oldalon található pénzügyi kisokost, és kitöltik az ehhez
kapcsolódó kvízt, a Szervező kisorsol a helyesen válaszolók közt, két nyertesnek ingyenes
szállást, általa megjelölt hétvégén (szombat-vasárnap) a festői környezetben lévő STÉG24
(www.steg24.hu) üdülőbe, ahova a nyertes az egész osztályát (legfeljebb azonban 24 főt)
magával vihet.
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.
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 http://www.muisz.hu/penzinfo internetes oldalán lehet
regisztrálni a kérdőív kitöltését követően.
A regisztráció során Szervező által kért adatok:
- név
- telefonszám
- e-mail cím
- tanulmányi adatok
A nyereményjáték időtartama: 2017.09.01-2018.03.31., ami alatt a pénzügyi kisokost
elolvasni, és kvízt beküldeni lehet.
A kvíz beküldés akkor tekinthető beérkezettnek, ha a nyereményjáték időtartama alatt a
Szervező informatikai rendszerében megjelenik. A rögzítés időpontja a Szervező szervere
belső órája szerinti időpont.
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.

6./ Nyeremény
2 napos 1 éjszakás, hétvégi osztálykirándulás legfeljebb 24 fő részére a STÉG24 ifjúsági
táborban. (www.steg24.hu).

7./ A nyereményjáték sorsolása, nyeremény átvétele
A sorsolás időpontja 2018. április 10. 15.00 óra. A sorsolást élőben közvetítik Facebookon
illetve a Youtubeon.
A sorsolás menete: A regisztrálók neve, e-mail címe kinyomtatásra kerül papírcédulákra,
amiket egy nagyobb kalapba helyeznek bele. A kalapból kisorsolásra kerül az a két személy,
aki nyereményt átveheti.

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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