RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT A „METU PÁLYAORIENTÁCIÓS
NYEREMÉNYJÁTÉK” PROMÓCIÓS JÁTÉKHOZ KAPCSOLÓDÓAN.
Kérjük olvassa el figyelmesen, a “Tudd meg mi illik hozzád! pályaorientciós kérdőív” ( a továbbiakban: Játék) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos
szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Játék szervezője a Budapesti Metropolitan Egyetem (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos
király útja 1-9., a továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolításával és annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező
által megbízott ügynökség, a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. (székhely:1051 Budapest,
Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-729345, adószám: 13322496-2-41,
a továbbiakban: Rendező) látja el.
A Budapesti Metropolitan Egyetem képviseletében az adatfeldolgozoási és adatkezelési feladatokat Hámori Zsuzsa látja el (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása
szigorúan tilos.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK
•
•

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, aki egyben középiskolás diák, és a Játékban résztvevő
iskolával tanulói jogviszonyban áll. (továbbiakban: Játékos).
A Játékban nem vehetnek részt:

A. a Budapesti Metropolitan Egyetem és a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, ideértve pl.
a munkaer-kölcsönzést is), továbbá mindazon személyek, akik részt vesznek a Játék lebonyolításában, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói
B. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személynek minősül,
úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak
törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A Szervező kizárja az adatállományba való felvételből azon személyeket, akik írásban a Szervezőnek megküldve előzetesen olyan nyilatkozatot tettek, miszerint nem fogadják el a jelen
Játék szabályzatának rendelkezéseit.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017. 10. 16. 0 óra 00 perctől 2018. 02. 15. 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart. A
Játék időtartamának befejezése után a Játékban való részvételre lehetősége nincsen. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen esemény bekövetkezése, körülmény fennállása
következtében a nyereményjátékot lezárja, melyet a lezárást megelőző 24 órával köteles a
https://www.facebook.com/METUBudapest weboldalon közzétenni.

4.1 A JÁTÉK MENETE MENETE, SORSOLÁS ÉS BEVÁLTÁS:

1. Nézd meg a Pályaorientációs videókat
2. Indítsd el a játékot és regisztráld magad
3. Ha már regisztráltál, lépj be
4. Keres meg az elrejtett szavakat a keresőmeződben, amelyre a START gomb megnyomása
után, 03:00 perced van megtalálni a szavakat
5. Kövesd oldalunkat, hetente sorsolunk!
A sorsolás csak azon regisztrált felhasználók között történik, melyek a Játék jelen Szabályzatban meghatározott időtartamának végéig regisztrálnak és játszanak.
A Játékba csak azok a résztvevők nyernek besorolást – és válhatnak nyertessé – akik a Játék
összes megadott feltételét teljesítik, és a legtöbb pontot gyűjtik össze a szókeresőben. A Rendezőnek és a Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a Játék megadott feltételeit, és a feltételek nem teljesítése esetén, előzetes tájékoztatás
nélkül a résztvevőt kizárni a Játékból.
A Játékos jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai (iskola neve, osztály, vezetéknév, keresztnév, születési datum, telefonszám, e-mail
cím) saját, valós adataival megegyeznek.
A Játékos jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a regisztráció során megadott e-mail
cím, a saját egyedi, működő címe, mely címen keresztül kívánja tartani a kapcsolatot a Szervezőkkel, és tudomásul veszi, hogy ezen keresztül kapja majd a továbbtanulással kapcsolatos
tájékoztató leveleket, és a nyereményről szóló értesítő e-mailt.
A Játékos kijelenti továbbá, hogy a regisztráció során megadott telefonszám a saját egyedi,
működő száma, melyen keresztül kívánja tartani a kapcsolatot a Szervezőkkel és tudomásul
veszi, hogy ezen keresztül kaphatja meg esetlegesen a nyereményről szóló értesítő üzenetet.
A Szervező és a Rendező a Játékos e-mail fiók vagy telefonszám szolgáltatójának meghibásodásából, bárminemű problémájából fakadó késleltetett és elveszett levelek, üzenetek,
valamint az e-mail postafiók és telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban mindennemű felelősségüket kizárják.
A Szervezőnek jogában áll az általa nem valósnak vélt adatokat megadó résztvevőket előzetes jelzés és figyelmeztetés nékül automatikusan kizárni a Játékból. Az adatok valódiságával
vagy kizárással kapcsolatban a Szervező tájékoztatást nem ad és levelezést nem folytat.

4.2 A SORSOLÁS ÉS BEVÁLTÁS MENETE:

A nyeremények az 5. pontban található táblázat alapján kerülnek kisorsolásra. A Szervező
a Játék nyerteseit a felveteli@metropolitan.hu e-mail címről értesíti, mely során egyeztet a
nyertesekkel a nyeremény átadásának időpontjáról, helyéről valamint az átadáshoz szükséges további adatokról.
A nyeremény átvételének feltétele a pontos szállítási cím megadása.
A nyeremények a promóciót követően, a korábban a játékra jelentkező, regisztrációs felületet
kitöltő Játékosok között kerül kisorsolásra. Egy játékos csak egy nyereményre jogosult!
A nyerteseknek a sorsolás napját követően , 2018.02.27. 23:59 percig van lehetőségük arra,
hogy a kiértesítő e-mail, telefonhívás/sms alapján felvegyék a kapcsolatot a Szervezővel.
A nyereményrevaló jogosultságot a nyertesekkel telefonon vagy e-mailen történő egyeztetést
követően a Szervező e-mailben igazolja vissza,.
A nyeremény átvételéhez a nyertesnek a visszaigazoló e-mail helyszínen való felmutatásával
kell igazolnia jogosultságát.
Amennyiben a nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál a

fent megjelölt időpontig, vagy bármely okból nem veszi át az előre egyeztetett időpontban és
helyen a nyereményét, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igén�nyel nem élhet. Ez esetben a nyeremény a pótnyertesek részére került átadásra a közjegyző
jelenlétében történő sorsolás útján.
A Szervező az adott nyeremény átadása során átruházza az adott nyeremény tulajdonjogát,
illetve azt korlátozás nélkül a nyertes birtokába adja. A nyereménnyel a nyertes annak átvételét követően rendelkezhet, a nyertes rendelkezési jogát jelen Szabályzat nem korlátozza.
A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak
a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően, de legkésőbb 2018.
február 27. napjáig, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban
bármely okból nem elérhető.
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
(pl. téves vagy hibás telefonszám, e-mail cím, név stb.) okozott következményekért.
A nyereményt a nyertesekkel telefonon vagy e-mailen történő egyeztetést követően e-mailben
igazoljuk vissza, így jogosulttá válnak az ajándék átvételére. A nyertes, az e-mailt a helyszínen
felmutatva igazolja jogosultságát.

5. NYEREMÉNY
HETI NYEREMÉNY

Páros Cinema City mozijegyek180 napig érvényes. Magyarország területén bármelyik
Cinema City moziban beváltható
SORSOLÁS IDŐPONTOK
2017. Október 23.
2017. Október 30.
2017. November 6.
2017. November 13.
2017. November 20.
2017. November 27.
2017. December 4.
2017. December 11.
2017. December 18.
2017. December 25.
2018. Január 1.
2018. Január 8.
2018. Január 15.
2018. Január 22.
2018. Január 29.
2018. Február 5.
2018. Február 12.
2018. Feburár 19.

HAVI NYEREMÉNY NYEREMÉNYEK
Kindle6 Ebook olvasó Tárhely: 4GB
SORSOLÁS IDŐPONTOK
2017. Október 31.
2017. November 30.
2017. December 31.
2017. Január 31.
2017. Február 15.

FŐNYEREMÉNY NYEREMÉNYEK

Osztály mozizás - 3D-s filmvetítés30 fő diák + 3 fő felnőtt jegy Magyarország területén bármelyik Cinema City moziban beváltható. Beváltás előtt 1 hónappal kell egyeztetni a pontos
helyszínt
SORSOLÁS IDŐPONTJA
 2017. Február 26.
A tárgy nyeremények kiszállítását a Szervező csak Magyarország területén belül vállalja díjmentesen!

6. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

A Szervező a Nyerteseket megillető nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó,
egészségügyi hozzájárulás, valamint egyéb esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget
a Nyertesek helyet átvállalja és megfizeti.
A Szervező a nyeremények Nyertesek részére Magyarorzság területén belül történő kézbesítésének költségét teljes egészében megfizeti.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező és a Rendező a nyeremények esetleges hibáiért kizárják a felelősségeüket.
A Szervező és a Rendező a jelen Szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb
nyereményt és ajándékot nem sorsol ki. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre vagy más ajándékra át nem válthatók.

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Rendező díjmentesen felhasználja a Játékosok, regisztrációjuk során megadott személyes adatait (iskola
neve, osztálya, vezetéknév, keresztnév, születési datum, telefonszám, e-mail cím) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása érdekében, valamint későbbi promóciós célokra.
A Játékosok a Játékszabályzat elfogadásával a jelen hivatalos Játékszabályban foglaltakat, elfogadják. A Játék Szervezője fenntartja a jogot arra, hogy a Szabályzatot indokolt esetben
bármikor megváltoztassa, módosítsa az erre vonatkozó tájékoztatást, a https://www.facebook.com/METUBudapest weboldalon teszi közzé.
A Játékosok jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az ezen bekezdésben rögzített
problémákból, fennakadásokból eredő mindennemű felelősségét kizárja.

A JÁTÉK INFORMÁCIÓS E-MAIL CÍME: FELVETELI@METROPOLITAN.HU

A METU márkanév védjegyoltamat élvez, a Budapesti Metropolitan Egyetem jogosult ezen védjegy használatára, mely mint szellemi alkotás nem használható fel semmilyen módon és
jogcímen a a Budapesti Metropolitan Egyetem előzetes írásbeli engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári jogi, valamint büntetőjogi jogszabályokban foglalt következményeket vonhatja maga után.

8. ADATKEZELÉS

A Játékos jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Rendező és az Adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása céljából felhasználják és
kezeljék. A Szervező, a Rendező és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes.
A Játékosok a személyes adataikra vonatkozó jogainak megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz vagy bírósághoz fordulhatnak.
Adatkezelési nyílvántartási azonosító: NAIH-129427/2017.
A kisorsolt nyertesek neveit a https://www.facebook.com/METUBudapest weboldalon közzétételre kerülnek.
A Szabályzat 4.1 pontjában meghatározott adatok kezelésének célja a Játékossal történő kapcsolattartás, a nyertes értesítése, a nyeremény megszerzésére történő jogosultság megállapítása, valamint további együttműködés céljából, a játékos e-mail címére továbbtanulással kapcsolatos információk megosztása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: A Játékos a regisztráció során megadja nevét, e-mail címét és telefonszámát. Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy ezen Személyes Adatokat a jelen
Adatkezelési szabályzatban felsorolt, az Adatkezelő által meghatározott üzleti partnereken kívül harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés esődleges célja a meghirdetett nyereményjátékban kisorsolt nyeremények átadása és továbbtanulással kapcsolatos információk megosztása.
A Rendező az adatokat harmadik személy részére – a Szervezőn, Rendezőn és Adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra. A regisztráció során felhasznált
adatokat semmilyen felületen nem tesszük közzé, kivétel a nyertesek neveit, melyet a https://www.facebook.com/METUBudapest weboldalon jelenítünk meg. Ehhez a Nyertesek jelen
Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak.
A Játékról további információk megtalálhatók https://www.facebook.com/METUBudapest weboldalon, valamint kérdés intézhető a felveteli@metropolitan.hu-ra, a Játék információs e-mail
címére.

Budapest, 2017.09.26.
Budapesti Metropolitan Egyetem
Szervező

