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NYERMÉJÁTKSVZLIF
A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő a jelen szabályzatot magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
1.,zksevégnyjátmr/A lía
Megnevezése: tá.kserbíédNylóazvi

(továbbiakban: nyereményjáték).

/HtUiVD $ Q\HUHPpQ\MiWpNEDQ UpV]W YHYĘ G
PLQĘVpJĦ IRWyW NpV]tWVHQHN  PDMG IHOW
https://tabloverseny.muisz.hu/oOGDOUD $ PRGHUiWRU MyYiKDJ\iV
NLNHUO D IĘROGDOUD DKRQQDQ D N|]|VVpJL R
gombok segítik. A feltöltött képekre https://tabloverseny.muisz.hu/ oldalon lehet szavazni.
$]DWDEOyNpSNHUONLJ\Ę]WHVHQDPHO\D]
a legtöbb szavazatot kapja. Egy látogató egy tablóra csak egyszer szavazhat. Csak valós
V]DYD]DWRNDWIRJDGXQNHOH]pUWDV]DYD]iVW
vagy facebook
belépéssel lehet megtenni.
8J\DQDNNRU D V]DYD]iVWyO IJJHWOHQO D V]H
WDEOyW DPHO\HW D OHJNUHDWtYDEEQDN
, leghumorosabbnak OHJMRE
WDUWDQDNpVDWDEOyWIHOW|OWĘR
sztályát különdíjban részesítik.
$Q\HUHPpQ\MiWpNV]HUYH]ĘMH

$ Q\HUHPpQ\MiWpN V]HUYH]ĘMH D 0ĥ,6= 6]ROJi
Budapest, Szent István krt. 24. fszt. 16., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-02-053680,
adószám: 12142480-2-41)(továEELDNEDQ6]HUYH]Ę 

$Q\HUHPpQ\MiWpNVRUiQD6]HUYH]ĘROGDOiQD
Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. Panoráma irodaház 4. emelet, cégjegyzékszám:
01-10-046912, adószám: HU23095942, nyújtja (továbbiakban: Megbízott).
3.,lyiekénörjogsutvazbmá/A f a
n,klyijáéebtaszóörm
A nyereményjátékban 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló középiskolai, szakiskolai,
gimnáziumi diákok, hallgatók vehetnek részt. Kizárólag a 2018-2019-es tanév YpJ]ĘVHL
által
készített tablókkal lehet nevezni. Korábbi évek tablóival nem.
A regisztráló személy köteles feliratkozni a 6]HUYH]Ę
hírlevelére, a 4. pontban foglalt adatait
megadni a 6]HUYH]ĘQHN

$Q\HUHPpQ\MiWpNEDQQHPYHKHWUpV]WD6]HUY
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)) Nem vehetnek részt továbbá a nyereményjátékban
D] DQQDN OHERQ\ROtWiViEDQ
N|]UHPĦN|GĘN
UpV]W YHYĘ
pV
HJ\pE
D]R
hozzátartozói.
A nyereményjátékban az 5./ pont szerint, az annak során kizártak sem vehetnek részt.

5HJLV]WUiFLyDQ\HUHPpQ\MiWpNLGĘWDUWDP
$Q\HUHPpQ\MiWpNUDD6]HUYH]Ę
https://tabloverseny.muisz.hu/ internetes oldalán lehet
regisztrálni.

$UHJLV]WUiFLyVRUiQ6]HUYH]ĘiOWDONpUWDG
- vezetéknév
- keresztnév
- e-mail cím
- telefonszám
- iskola
- osztály
A Q\HUHPpQ\MiWpNLGĘWDUWDPD
-2019.05.31.
A nyereményjátékban kizárólag a megadott internetes oldalon keresztül lehet részt venni.

$Q\HUHPpQ\MiWpNEyOD]DQQDNVRUiQW|UW

A feltöltés
$6]HUYH]ĘIHQQWDUWMDDUUDMRJRWKRJ\D
MiWpNV]DEiO\]DWPHJVpUWpVH
V]HPpO\WNL]iUMDDQ\HUHPpQ\MiWpNEyOpVD]
se vele
szemben. Azon személyek, akik nem a játékszabályzatban foglalt témájú képet töltenek fel,
a játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

6.neyérm/N

$Q\HUWHVWDEOyIHOW|OWĘMpQHNRV]WiO\DDWD
Ennek
értéke nem haladhatja meg a 150 000 Ft-ot. Egyetlen feltétele, hogy be kell mutatni a
WDEOyNpV]tWpVUĘOV]yOyV]iPOiNDW
A külöQGtMEDQUpV]HVOĘRV]WiO\W
LOOHWLPHJPLQWDQ\HUWHVWDEOyIHOW|OWĘMp

7.ksénoláeyjta,rm/A v

$Q\HUHPpQ\WDQ\HUWHVLVNROiMiYDON|W|WWV
belül jutatjuk el az illetékes osztálynak.

)HOHOĘVVpJNL]iUiVD

$6]HUYH]ĘQHPYiOODOIHOHOĘVVpJHWRO\DQN|
Q\HUHPpQ\MiWpNEDQYDOyUpV]YpWHOEĘOIDNDGQD
9.seézk/Tnovábldir

k

-

$Q\HUHPpQ\MiWpNEDQUpV]WYHYĘNDGDWDLWD
(www.muisz.hu alatt) alapján kezeli.

-

A nyeremény nem átruházható és más dologra nem váltható át.

-

A Q\HUHPpQQ\HONDSFVRODWRVDGyIL]HWpVLN|W
teljesíti.

-

$Q\HUHPpQ\iWYpWHOpYHO|VV]HIJJĘN|OWVp

-

$6]HUYH]ĘVDMiWPDJDV]DYDWRVViJRWMyWi
szolgáltatója felel ezen jogok érvényesüléséért.
----------------------------------------------

