RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
Bevezető
Az Alcsúti Aborétumban megtartásra kerülő Hóvirágünnep esemény alkalmából A Felcsúti
Utánpótlás Neveléséért Alapítvány Social Fotópályázat keretében nyereményjátékot hirdet (a
továbbiakban: „Nyereményjáték”), amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban:
„Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg:
1.
1.1.

A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:
A szervező és lebonyolító azonosító adatai
Elnevezés: A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban: „Szervező”)
Székhely / értesítési cím: 8086 Felcsút, Fő út 176.
Nyilvántartási szám: 01-01-0009296
Országos azonosító: 0100/60733/2004/607332004
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 18251878-1-07
Statisztikai számjel: 18251878-9319-569-07
Képviseli: Mészáros Lőrinc

1.2.

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:
weblap: www.alcsuti.arboretum.hu
facebook oldal: https://www.facebook.com/arboretumalcsut/

1.3.

A Szervező kapcsolattartási adatai
A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén, a +36 20 225 78 77
telefonszámon, valamint a marketing@pfla.hu e-mail címen ad felvilágosítást.

1.4.

A Social Fotópályázat témája:
HÓVIRÁGÜNNEP AZ ALCSÚTI ARBORÉTUMBAN

2.

A Nyereményjáték időtartama és helye:

2.1.

A Nyereményjáték időtartama: 2022. február 16. 16:00 órától 2022. március 20. 24:00
óráig tart. Az érvényes pályázat feltétele, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt
valamennyi pályázati feltételt a pályázó 2022. március 20. 24:00 óráig teljesítse,
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen és a Nyereményjátékban nem vesz részt.

2.2.

A Nyereményjáték során minden pályázó a saját Instagram és Facebook oldalát használja. A
Nyereményjátékban való részvételhez szükséges, hogy a Nyereményjáték ideje alatt a
pályázó közösségi oldalai nyilvánosak legyenek és egyik közösségi oldala se álljon
felfüggesztés, vagy a szolgáltató által alkalmazott bármely korlátozó intézkedés hatálya alatt.
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A Nyereményjátékban résztvevő személyek köre:

3.
3.1.

A Nyereményjátékban játékosként részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes
személy, aki a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelel és nem
cselekvőképtelen. A Szervező nem vállal felelősséget és nem vizsgálja a Nyereményjáték
során használt Instagram és Facebook oldalak szabályszerűségét.

3.2.

Amennyiben az életkort illetően a Szervezőnek kétsége merül fel, a Szervező kérheti az
életkor igazolását. Ennek során a Szervező elfogad bármely olyan hatósági
igazolványt/bizonyítványt, melyből az életkor kétséget kizáróan megállapítható.

3.3.

A nyilvánvalóan cselekvőképtelen természetes személy - életkortól függetlenül - nem vehet
részt a Nyereményjátékban, helyette törvényes képviselője jogosult részt venni és a
Nyereményt átvenni, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való
hozzájárulását megadni. Nyilvánvalóan cselekvőképtelen, akinek belátási képessége
mentális zavara következtében, vagy aktuális állapota folytán teljes mértékben, vagy oly
mértékben hiányzik, hogy a Nyereményjátékban való részvételről való döntés és az esetleges
nyereményre tekintettel beálló adókötelezettség előrelátása nem várható el.

3.4.

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervezővel munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, valamint
mindazon gazdálkodó, vagy egyéb szervezetekkel munkaviszonyban és munkavégzésére
irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek sem, mely szervezetek
képviseletre jogosultja egyben a Szervező képviselője is, vagy ezen szervezeteknél a
Szervező képviselője egyéb vezető tisztséget tölt be, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1
§ (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói.

3.5.

A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi
tartózkodási hellyel rendelkezők vehetnek részt.

3.6.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a pályázót továbbá
kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal szemben, aki
-

a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével vagy egyéb
nem tisztességes úton kíván előnyhöz jutni,
más pályázó adataival visszaél, Instagram vagy Facebook oldalát illetéktelenül
felhasználja,
aki felhívás ellenére életkorát vagy magyarországi címét nem igazolja.

3.7.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.6. pontban meghatározott eseteket saját döntési
jogkörében bírálja el.

4.

A Nyereményjáték menete:

4.1.

Pályázati feltételek
4.1.1. A pályázat feltétele, hogy a pályázó kövesse az Alcsúti Arborétum Instagram oldalát és
egyben kedvelje a Facebook oldalát is.
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4.1.2.

A pályázó a meghirdetett témában készült természetfotót feltölti a saját Instagram
oldalára.

4.1.3.

A feltöltés során helyszínként megjelöli az Alcsúti Arborétumot.

4.1.4.

Megjelöli a képen az Alcsúti Arborétum oldalát: @alcsutiarboretum

4.1.5.

A kép címében használja a #hovirag #alcsutiarboretum #fotopalyazat hashtaget.

4.1.6.

Végül a képet megosztja a Facebook oldalán.

4.1.7.

Minden pályázó egy természetfotóval vehet részt a Nyereményjátékban, ezt a
Szervező az Instagram felhasználónevek alapján ellenőrzi. Amennyiben egy
felhasználónévhez tartozóan több fotó kerül feltöltésre, a Szervező azt a pályázatot veszi
figyelembe, amelyik időben előbb került feltöltésre az Instagramra és a pályázat további
feltételei is maradéktalanul teljesülnek. A Szervező minden olyan fotó pályázatot kizár
a Nyereményjátékból, mely nem felel meg a természetfotó kritériumának és személyes
adatot is tartalmaz(hat).

4.1.8.

Fontos, hogy a pályázó közösségi oldalai bárki számára megismerhető, nyilvános
állapotban legyenek a Nyereményjáték ideje alatt.

4.1.9.

A Nyereményjátékban részt vevő pályázatok érvényességével, valamint a jelen pontban
nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező
döntése az irányadó.

4.1.10. A Szervező a pályázatok során feltöltött fotókkal kapcsolatos szerzői jogi vitákkal
kapcsolatban kizárja a felelősséget. A pályázó felel a feltöltött fotóra vonatkozó szerzői
jogi védelemmel kapcsolatos előírások betartásáért. A Szervező fenntartja a jogot, hogy
kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából azt, aki bármely a Szervező által
szervezett játékban csalást/hamisítást követ el.
4.1.11. A pályázó a kép jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti feltöltésével hozzájárul,
hogy a képet az Alcsúti Arborétum online felületein (weboldal, Instagram és
Facebook) a Nyereményjáték befejezését követő 1 évig ellentételezés nélkül
felhasználja, egyebekben a képpel kapcsolatos minden szerzői jog a pályázót illeti meg.
4.2.

A pályázatok elbírálása
4.2.1.

A pályázatok értékelésére 2022. március 31. napján pontozási lap alapján kerül sor, a
pályázatokat 4 tagú zsűri pontozza. A zsűritagokat a Szervező határozza meg. Az értékelés
nem nyilvános.

4.2.2.

A pontozás során a zsűri a következő szempontokat veszi figyelembe: a kép minősége,
hangulata, a színek összhangja, a kép üzenete és technikai megoldás (szerkesztés,
utómunka minősége);
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4.2.3.

4.2.4.

A pontozás 2 tanú jelenlétében zajlik, jegyzőkönyv felvétele mellett. A zsűritagok által
adott pontokat táblázatos formában összesíteni kell és az így kapott táblázatot a
jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
Az első 5 (azaz öt) legtöbb pontszámot kapott pályázó minősül nyertesnek
(„Nyertesek”).

4.2.5.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben
írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.2.6.

Amennyiben bármelyik nyertes utólag kizárásra kerül vagy a megadott határidőben a
nyeremény átvétele érdekében nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, vagy a
nyereményt határidőben nem veszi át, a pontozási táblából kiesik és az így kiesett
nyertes helyére az összpontszám alapján őt követő pályázó lép. Minden kizárást és/vagy
kiesést írásban dokumentálni kell.

5.

A Nyeremények:

5.1.

A Nyereményjáték ideje alatt megnyerhető nyeremények és darabszámuk:
-

1 db 50.000,- Ft értékű ajándékutalvány a Tihanyi Vinariusba
1 db 25.000,- Ft értékű ajándékutalvány a Tihanyi Vinariusba
1 db Családi Csomag az Alcsútdobozi Kalandparba éttermi utalvánnyal
1 db Családi belépő az Alcsúti Arborétumba és a Vál-völgyi Kisvasútra
1 db Puskás Akadémia ajándékcsomag és családi belépő Puskás Akadémia körútra

5.2.

A nyeremények kiosztására az összpontszámok alapján kerül sor, figyelemmel az esetleges
kizárásra, kiesésre is. Az első nyeremény az összesítő tábla alapján legtöbb pontszámot
kapott pályázót illeti meg, a második nyeremény a második legtöbb pontszámot kapott
pályázót illeti meg, a nyeremények kiosztását ebben a sorrendben kell folytatni.

5.3.

Minden nyeremény kiosztásra kerül.

6.

A Nyeremények átadásának menete:

6.1.

A nyertes pályázókat a Szervező privát üzenetben értesíti a facebookon, egyben tájékoztatja
őket, hogy a nyeremény átvétele érdekében vegyék fel a kapcsolatot a Szervezővel a
marketing@pfla.hu címen.

6.2.

A nyertes pályázóknak a 6.1. pont szerinti értesítést követő 5 (azaz öt) munkanap áll
rendelkezésükre, hogy a Szervezőnél a megadott e-mail címen jelentkezzenek és a nyeremény
átvételének részleteit egyeztessék („jelentkezés”). Ennek elmulasztása esetén az értesített
nyertes kiesik és a Szervező a 4.2.6. pont megfelelő alkalmazásával jár el.

6.3.

A nyeremény átvételére a 6.2. pont szerinti jelentkezéstől számított legkésőbb 10 (azaz tíz)
napon áll rendelkezésre. A nyeremény átvételére kizárólag személyesen kerülhet sor a 8086
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Felcsút, Fő utca 176. szám alatt, a Pancho Aréna, Marketing Osztályán a Szervezővel előre
egyeztett időpontban, átvételi elismervény ellenében. A nyeremény átvételére meghatalmazott
vagy törvényes képviselő (szülő, gyám) útján (együttesen: „képviselő”) is sor kerülhet a
képviseleti jog okirattal történő igazolásával. Amennyiben a képviseleti joggal kapcsolatban a
Szervezőnek kétsége merül fel, vagy a képviselet okirattal nem igazolt, a Szervező
haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a nyertessel az ügy tisztázása érdekében, egyebekben a
Szervezőt a képviselő eljárásáért semminemű felelősség nem terheli.
6.4.

A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a nyertes a jelentkezési és/vagy a nyeremény
átvételére előírt határidő eredménytelen elteltét követően bármilyen igényt formáljon a
nyereményre. Az elkésett jelentkezés vagy az átvételi határidő elmulasztása esetén a
nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen
más igénnyel nem élhet.

6.5.

A 6.3. pontban foglalt átvételi határidőt csak indokolt esetben, a Nyertes személyes
körülményeiben felmerült okból (betegség) lehet további 8 (azaz nyolc) nappal
meghosszabbítani, ha az azt megalapozó körülményt a Nyertes a Szervezőnek igazolta és a
nyertes vagy törvényes képviselője meghatalmazás adásában akadályozott. A körülményt
legkésőbb az átvételi határidő lejártát megelőzően kell bejelenteni a Szervezőnek. A
bejelentésre csak írásban kerülhet sor a jelen Játékszabályzatban megjelölt e-mail címre
megküldött elektronikus üzenet útján, mellékelve a bejelentésben foglaltakat igazoló
dokumentumokat is.

6.6.

Mind a nyeremény átvétele, mind annak körülményei képi adathordozókon rögzítésre
kerülhetnek és ezen felvételek a nyertes pályázó engedélyével a Szervező weboldalán, illetve
Facebook oldalán bemutatásra kerülhetnek. A felvételek kezelésére a Szervező a készítést
követő 30 napig jogosult, azt követően a felvételeket a visszaállítás lehetősége nélkül
törölni köteles, a nyeremények átvételét a továbbiakban a külön felvett átvételi
elismervény igazolja. A pályázók egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel
kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és
véglegesen lemondanak.

7.

A Nyereménnyel kapcsolatos közteherviselési kötelezettségek és költségek

7.1.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre nem válthatók.

7.2.

A Szervező tájékoztatja a pályázókat, hogy a hatályos adójogszabályok alapján a versenynek
minősülő nyereményjátékok után kapott nem pénzbeli nyeremény adóköteles. Az adó alapja
a nyeremény szokásos piaci értékének 1,18 szorosa, az adó mértéke 15%, az adó
megfizetésére a Szervező köteles. Erre tekintettel a Nyereményekhez kapcsolódó esetleges
személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező
viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő
utazás költsége, a Nyeremény felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

7.3.

A Szervező a nyeremény átadása során az átvételi elismervényen, vagy külön kiállított
igazolásba foglaltan köteles feltüntetni a nyeremény értékét, a személyi jövedelemadó
és/vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alapját, a fizetendő adó összegét és
annak tényét, hogy az adó megfizetésére a Szervező köteles.

5

8.

Személyes adatok kezelése

8.1.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot,
amelyhez a Nyereményjáték során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi
szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a pályázónak
arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy
helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

8.2.

Amennyiben a pályázó a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulását a
Nyereményjáték ideje alatt visszavonja azt a jelen Játékszabályzat 1.3. pontjában megadott
e-mail elérhetőségen, írásban teheti meg, ez egyben a Pályázat visszavonásának is minősül.

8.3.

A pályázó a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen
Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy meghatározott
személyes adatait a Szervező a Nyereményjáték során célnak megfelelően, valamint a
Nyereményjáték lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje. A pályázó ezt
megelőzően megismeri a Szervező Adatkezelési Szabályzatát.

8.4.

A pályázók a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
közösségi felhasználónevüket és viselt nevüket a Szervező az értékelés folyamán kezelje és
a nyereményekhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges
további adataikat (pl. adóazonosító jel) a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének
teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

8.5.

A Szervező vállalja, hogy a Nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat a
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeli, azt harmadik
személynek nem adja át, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá, nem ismerhetik
meg, az adatokat a jelen Játékszabályzatban foglalt eseteket kivéve hozzáférhetővé nem
teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, illetve az adatkezelés szabályainak mindenben
eleget tesz.

8.6.

A pályázó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a
személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték
Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a pályázó nem vesz
részt, illetve a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremény átadását követően a
nyertes pályázó nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt
vállalásával ellentétes.

9.

Vegyes rendelkezések

9.1.

A Nyereményjátékban való részvétel jelen Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és
visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2.

A jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra terjed ki,
valamint azokra a pályázókra, akik a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeknek megfelelően
részt vesznek a Nyereményjátékban.
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9.3.

A Játékos a Nyereményjáték lebonyolításával, illetve a nyereményekkel kapcsolatban igényt
semmilyen módon nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.

9.4.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Játékszabályzatot, vagy magát a
Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa.

9.5.

A Szervező jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. Ebben az esetben a
Szervező köteles a személyes adatokat tartalmazó adatbázis törlésére, vagy azon belül a
személyes adatok törlésére.

9.6.

A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak
visszavonását a weboldalán, illetve a Facebook oldalain teszi közzé.

9.7.

A Szervező bővebb tájékoztatást a www.alcsuti-arboretum.hu
marketing@pfla.hu e-mail címen keresztül nyújt.
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