Jatékszabályzat
SZERENCSEKERÉK nyereményjáték
A KLÍMATOTÓ Játékszabályzat (továbbiakban Játékszabályzat) vonatkozik az Euro-Ökoland
Hungary Alapítvány (a továbbiakban: Euro-Ökoland) által az adott települési / városi rendezvényen
felállított Klímasátorban kitölthető SZERENCSEKERÉK nyereményjátékra (továbbiakban Játék)
A Játék szervezője az Euro-Ökoland.
1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 8. életévét betöltötte és belföldi
magányszemély (továbbiakban: Játékos). A nyolc év alatti gyerekek szülői, szóbeli hozzájárulásával
vehetnek részt a játékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
 a Szervező (Euro-Ökoland) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
2. A Játék leírása
A Játékban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a felállított Klímasátorban a SZERENCSEKERÉK
KVÍZ kérdéseire válaszolnak, valamint a beazonosításához szükséges adatokat megadják. A kérdésre
válaszolók megpörgethetik a sátorban felállított szerencsekereket a garantált nyereményekért. A
kérdéseket gyerek illetve felnőtt kategóriában válaszolhatnak a résztvevők.
Kétféle SZERENCSEKERÉK KVÍZ készül:
1. felnőttek részére
2. gyermekek részére
A Játék leírása a rendezvényen felállított Klímasátorban érhető el.
3. A Játék időtartama, helyszíne:
A játék 2020. július 25. 10:00-tól 18:00-ig tart.
Helyszíne: Bágyogszovát Családi hétvége – Bágyogszovát, József Attila Általános Iskola udvara
4. Jelentkezés a Játékra
A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:
 a Klímasátorban a SZERENCSEKERÉK KVÍZ kérdéseit helyesen megválaszolják
 Játékos beazonosításához szükséges adatokat (név, kor, e-mail cím) megadják a
SZERENCSEKERÉK KVÍZ játékán.
5. Kipörgethető nyeremények
Jegyzetfüzet+tolltartó – 35 db
Bögre – termosz – 25 db
Növény – 30 db
Zsírkréta – 40 db
Színezhető tolltartó – 40 db
Dobókockajáték – 5 db
Echo tároló zacskó, pamut bevásárlótáska – 30 db
Kávés thermo bögre – 25 db
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6. A nyeremények kézbesítése
A nyeremények a helyszínen, a Klímasátorban vehetők át.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, az Euro-Ökolandot semmilyen
felelősség nem terheli.
7. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy


megadott adataik (név, e-mailcím, kor, tombolasorszám) az Euro-Ökoland, mint adatkezelő
adatbázisába kerüljenek és azokat az Euro-Ökoland minden további engedély és ellenszolgáltatás
nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése céljából;

A nyertes tudomásul veszi, hogy az adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet az Euro-Ökoland,
megőrizze legfeljebb 10 évig.
Az Euro-Ökoland a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan
kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
8. Felelősségkizárás
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk
viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az EuroÖkolandnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi
és
anyagi
következmény
minden
esetben
a
Játékosokat
terheli.
Az Euro-Ökoland a nyeremények hibáiért tekintettel azok jellegére kizárja a felelősségét.
Az Euro-Ökoland kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban
való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
9. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel
nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy részvétele esetén nevét és beazonosításhoz szükséges adatait
(név, kor, emailcím, tombolasorszám) az Euro-Ökoland az adott nyereményjátékot követően az
Önkormányzat munkatársainak átadja statisztikai, adminisztratív célokra. A Játékos kijelenti, hogy a
regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Kelt: Bágyogszovát, 2020. július 25.
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