
JÁTÉKSZABÁLYZAT - 
NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 

 

A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő a jelen szabályzatot magára nézve 
kötelezőnek fogadja el! 

 

1. A nyereményjáték megnevezése, leírása 

Megnevezése: Nyerd vissza a tablókészítés árát! (továbbiakban Nyereményjáték) 

Leírása: a Nyereményjátékban részt venni kívánó végzős osztály egy tagja vagy tanáruk, 
fotózza le – figyelve arra, hogy a kép jó minőségű legyen –, majd töltse fel a tablóképet a 
www.tabloverseny.hu oldalra. Amennyiben a nevező osztály a grafikai anyagot szeretné 
feltölteni, természetesen az is lehetséges. 

A nevezéshez szükséges adatok a 4. pontban találhatóak. 

A nevezéshez a moderátor jóváhagyása szükséges. A játékban részt venni jogosultak köre, 
valamint a kizárás feltételei a 3. pontban találhatóak. 

A jóváhagyás után a tabló kikerül a www.tabloverseny.hu oldalra, valamint a Szervező 
Facebook oldalára. Az oldalról beépített gombok segítségével tudják a résztvevők megosztani 
a képet, így gyűjtve a szavazatokat. 

Fontos, hogy csak az oldalon leadott szavazatok lesznek érvényesek, a Facebook-os „like”-ok 
nem fognak számítani. Az esetleges csalás megelőzése érdekében a szavazás is előzetes 
regisztrációhoz kötött, melyet egy e-mail címmel, vagy Facebookos belépéssel lehet megtenni. 
Egy személy csak egyszer szavazhat.  

Különdíj: a szavazástól függetlenül a Szervező cég vezetői kiválasztanak egy tablót, mely 
különdíjban részesül. Itt egy olyan tabló kerül kiválasztásra, amely kreativitásban, 
megvalósításban kitűnik a többi tabló közül.  

 

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 

A nyereményjáték során az oldal grafikai megjelenését a CreatIT Solutions Háttér és 
Kommunikáció Kft. (székhely: 6724 Szeged, Körtöltés utca 59., cégjegyzékszám: 
0609014875, adószám: 117059677206) szolgáltatja. 

 

http://www.tabloverseny.hu/
http://www.tabloverseny.hu/


3. A nyereményjátékban részt venni jogosultak személyi köre, a részvétel feltételei, a 
nyereményjátékból kizártak köre 

A nyereményjátékban kizárólag olyan 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanuló 
középiskolai, szakiskolai, gimnáziumi diákok, osztályok vehetnek részt, akik a 2022-2023-as 
tanévben végeznek. Korábbi évek tablóival nem lehet nevezni, így amennyiben a tablón nem 
szerepel a végzés (2023) dátuma, úgy a nevező a marketing@muisz.hu e-mail címre köteles 
küldeni egy igazolást arról, hogy az osztály valóban az adott évben végez. 

A regisztráló köteles feliratkozni a Szervező hírlevelére, valamint a 4. pontban foglalt adatait 
megadni. A Szervező garantálja, hogy ezen adatokat 3. személynek NEM továbbítja, adja ki. 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, a Megbízott, valamint a Grafikusok 
vezető tisztségviselői, valamint annak közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1)). Nem vehetnek 
részt továbbá a nyereményjátékban az egyéb közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

A nyereményjátékban az 5. pont szerint, az annak során kizártak sem vehetnek részt.  

4. Regisztráció, a nyeremény időtartama 

A nyereményjátékra a Szervező www.tabloverseny.hu internetes oldalán lehet regisztrálni. 

A regisztráció során a Szervező által kért adatok: 

- vezetéknév 
- keresztnév 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- iskola 
- osztály 

 
A nyereményjáték időtartama: 2023.02.01-2023.05.31. 
Eredményes hirdetés: 2023.06.05. – 12:00 
A nyereményjátékban kizárólag a megadott internetes oldalon keresztül lehet részt venni. 
 

5. A nyereményjátékból történő kizárás 

A résztvevő azonnali kizárásra kerül, ha a tabló bármilyen politikai, etnikai, nemi, nyelvi, 
vallási, szexuális orientációból fakadó, fogyatékosság miatti hátrányos megkülönböztetést 
jelenít meg.  

Amennyiben a Szervező tudtára jut, hogy a résztvevő internetes szavazatokat vásárolt, 
azonnali hatállyal kizárja a versenyből. Tömeges külföldről és 3. országból érkező  
szavazatok esetén a szavazatok részletes vizsgálatra kerülnek és a fenti szabály bizonyítható 
megsértése esetén versenyző szintén kizárásra kerül. 

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. 
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6. Nyeremény 

A nyertes tabló feltöltőjének osztálya a tabló teljes készítésének árát nyeri vissza. Ennek 
értéke nem haladhatja meg a 150 000 Ft-ot. Egyetlen feltétele, hogy be kell mutatni a 
tablókészítésről szóló számlákat. A különdíjban részesülő osztályt ugyanaz a nyeremény 
illeti meg, mint a nyertes tabló feltöltőjének osztályát. 
 

7. A nyereményjáték sorsolása, nyeremény átvétele 

Az a tabló, amely a legtöbb szavazatot gyűjti, az az osztály nyeri meg automatikusan a 
versenyt.  

Emellett a Szervező kiválaszt egy Különdíjast. 

A nyereményt a nyertes iskolájával, iskola alapítványával kötött szponzori vagy támogatói 
szerződés keretein belül juttatjuk el az illetékes osztálynak. A nyeremény kihirdetése utáni 6 
hónapban van lehetőség a díjat átvenni, amennyiben ez időn belül a szerződés nem jön létre, a 
nyeremény érvényét veszti.  

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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