
Játékszabályzat 

A játék rövid leírása 

A „Otthon együtt Tanul(t)unk” NotebookStore.hu Rajzpályázat” promócióban 6-14 éves gyermekek 
rajzai közül választja ki a zsűri az 1 db fődíj nyertes pályázót. 

A promóció csak online érhető el a www.notebookstore.hu/rajzpalyazat oldalon keresztül, vagy az 
NotebookStore Facebook oldalán kerül meghirdetésre.  

A promócióban kétféle módon lehet részt venni: 

- 6-14 éves gyermekek szüleinek (továbbá Játékos) a gyermek rajzának (pályamű) postain úton 
történő nevezésével, vagy 
- nevezett gyermek rajzának (pályamű) szkennelt változatának e-mailben történő elküldésével 

A részvételhez mindkét esetben egy, a „Otthon együtt Tanul(t)unk - NotebookStore.hu 
Rajzpályázat” promóciós szlogennel, beküldő nevével, életkorával ellátott rajz (pályamű) és 
hozzájáruló nyilatkozat postán való elküldése, vagy beszkennelt kép elküldése 
www.notebookstore.hu/rajzpalyazat/ weboldalon található címekre. A szkennelve beküldött 
rajzokat a nyeremények átadásáig meg kell őrizni, mert a nyeremények és díjak átvételének 
feltétele az eredeti „rajz” bemutatása és átadása. 

A pályaművek kötelező jellemzői: 

• Témája: Együtt tanul a notebookon a család 
• Papír alapú, A/4-es méret  
• Tetszőleges technikával készült (ceruza, zsírkréta, filctoll, festék, tempera, ragasztás) gyermeki 

alkotás 
• A nem megfelelő témájú rajzokat sajnos nem tudjuk elfogadni és ki kell zárnunk a versenyből, a 

nem eredeti, másolt munkákat szintén. 
• A rajz hátoldalán fel kell tüntetni, a gyermek nevét és születési évét. 
• Az emailben küldött, szkennelt pályázatok esetében az elektronikus levélben kell megadni a 

gyermek nevét és születési évét. 

A promóció három szakaszból áll: 

• 1. szakasz: Pályázat elküldése (nevezés) 
• 2. szakasz: Facebook szavazás 
• 3. szakasz: Fődíj Zsűrizés  

Rajzzal (pályaművel) nevező Játékosok által nyerhető díjak: 

- A 2. szakasz során az első 10 legtöbb szavazatot kapott Játékos különdíjat vehet át. A különdíj egy 
10.000 Ft értékű NotebookStore - Lenovo ajándékcsomag. 

- A Fődíjat a LENOVO V15-ADA (82C70061HV-3) notebookot a promóció 3. szakaszban a Zsűri által 
kiválasztott egy pályázó nyeri. 

1.) A Global-Tender. Kft. (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 33.1. emelet 83.., 
cégjegyzékszám: 01-09-381155, továbbiakban: Szervező) Magyarországos „„Otthon együtt 



Tanul(t)unk” NotebookStore.hu Rajzpályázat” elnevezéssel promóciót szervez 
(továbbiakban: Promóció), amelyben a jelen szabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 5. pontjában 
meghatározott személyek (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. A Promóció lebonyolítója a 
Marketing Mesterfokon Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82., cégjegyzékszám: 01 09 341754 a 
továbbiakban „Lebonyolító”. 

2.) A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a www.notebookstore.hu/rajzom oldalon. 

A Promóció ideje alatt, illetve a Promóció lezárulta után az eredeti rajzokat (pályaműveket), 
amennyiben annak benyújtása digitális formában történt meg kell őrizni (erről a Promóció Honlapján 
találnak tájékoztatást). A Lebonyolító információs e-mail címet működtet: rajzom@globaltender.hu, 
melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. 

 3.) A Promóció időtartama és helye: 

A Promóció 2021. április 16. 00:00:00 óra - 2021. június 10. 23:59:59 óra között tart; összesen három 
szakaszból áll az alábbiak szerint: 

3.1. Nevezés  

Nevezés – 1. szakasz: 

Az 1. szakasz időtartama: 2021. április 16. 00:00:00 óra – május 10. 23:59:59 óra 

3.1.1 Nevezés az 1. szakasz teljes időtartama alatt tehető meg. 

3.1.2 Nevezés: a regisztrált Játékosok a saját, 6-14 év közötti gyermekeik rajzának (pályaművének) a 
nevezését érvényesen az alábbi időpontok között tehetik meg: 2021. április 16. 00:00:00 és 2021. 
május 10. 23:59:59 óráig, és az ebben az időtartamban leadott nevezésekkel a 3.1.1 pontnak 
megfelelően azonnali ajándékban részesülnek. 

3.2. Facebook Szavazás 

Facebook szavazás – 2. szakasz: 

A 2. szakasz időtartama: 2021. május 12. 00:00:00 óra – május 31. 23:59:59 óra 

3.2.1. Facebook szavazás: A lebonyolító a beérkezett és elfogadott pályaműveket feltölti az 
Notebookstore.hu Rajzpályázat csoportjába, ahol a feltöltött képekre lehet szavazni. Szavazás az „lájk 
-Tetszik” gomb megnyomásával történik. 

3.3. Zsűrizés 

Zsűrizés – 3. szakasz: 

3.3.1. Zsűrizés: A zsűri 2021. június 8. -án, a Promóció második szakaszában a 40 legtöbb szavazatot 
kapott érvényes nevezés közül kiválasztja azt az 1 rajzot (pályaművet) amely elnyeri a Fődíjat. 

A kiválasztás a zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező, illetve a Lebonyolítók nem 
vállalnak felelősséget. Az öt főből álló zsűri döntésével szemben nincs jogorvoslati lehetőség.  



A Promócióban való részvételre 2021. április 16. előtt és 2021. május 12. követően – a 
meghosszabbítás esetét kivéve - sincsen mód. 

A Promóció Magyarország területén kerül megrendezésre. 

4.) A Promóció során az alábbi díjak és nyeremények kerülnek átadásra, kisorsolásra: 

4.1) A rajzzal (pályaművel) nevező Játékosok által megnyerhető díjak: 

a.) fődíj: a Zsűri által 3. szakaszban kiválasztott egy pályázó nyeri: 1db Lenovo LENOVO V15-ADA 
(82C70061HV-3) notebook. 

b.) különdíj: A 2. szakasz során az első 10 legtöbb szavazatot kapott Játékos különdíjat vehet át. A 
különdíj egy 10.000 Ft értékű NotebookStore.hu Lenovo ajándékcsomag.  

5.) A Promócióban részt vevő személyek, részvételi jogosultság: 

A Szervező megbízásából a Lebonyolítók által lebonyolított Promócióban kizárólag azon személyek 
vehetnek részt Játékosként, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek és nem tartoznak a 
13. pont szerint a Promócióból kizárt személyek körébe: 

a.) Magyarországon bejelentett állandó lakhellyel és érvényes személyazonosító igazolvánnyal 
rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy, 

b.) a rajzom@globaltender.hu e-mail címre küldött szkennelt, vagy postai úton, a Global-Tender Kft. 
1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 33. 1. emelet 83. címre, a Játékos által nevezett eredeti gyermek 
rajzot (pályázatot), a gyermek nevével, életkorával, és a „Otthon együtt Tanul(t)unk - 
NotebookStore.hu Rajzpályázat” szlogennel ellátva ad le (továbbiakban: pályamű - részletes leírás 
6.3. pont). 

A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban megfogalmazott 
valamennyi feltételnek. A Játékos a Pályamű elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek 
ismeri el a jelen Játékszabályzatot. 

 

6.) A Promócióban való részvétel menete: 

          A Promóció 1. szakasza 

• Rajz (Pályamű) elküldése – részletesen 7.1. pont 
• Értesítés a Pályázat beküldésének eredményéről (e-mail üzenetben) 
• Szülői beleegyező nyilatkozatok ellenőrzése 

     A Promóció 2. szakasza 

• Facebook szavazás 
• Nem lehetséges Nevezést, illetve Pályázatot beküldeni  

     A Promóció 3. szakasza 



• Zsűrizés 
• Értesítés a Zsűrizés eredményéről (képernyőüzenetben, és e-mail üzenetben is) 
• Fődíj, különdíjak nyertesség esetén: tájékoztatás a nyertességről, a nyeremény átvételéhez 

szükséges személyes adatok megadására vonatkozó felhívás megküldése, valamint a 
nyertességet igazoló eredeti rajz (páylamű) bekérése, amennyiben szkennelt formában került 
nevezésre. 

• Nyeremények átvétele 

1. Különdíjak: előzetes egyeztetést követően, személyesen a Lebonyolító irodájában 
2. Fődíj: a fődíj ünnepélyes átadása előzetes egyeztetést követően, személyesen a Lebonyolító 

által meghatározott helyszínen és időpontban kerül sor. 

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerint a következő módon vehet részt a Promócióban. 

7.1.) Nevezés: 

Egy Játékos a Promócióba a 2021. április 16. 00:00:00 óra - 2021. május 10. 23:59:59 óra közötti 
időtartamban az alábbi pályamű jellemzők és a személyes adatok postai úton levélben, vagy e-
mailben történő megadásával nevezhet: 

A pályaművek kötelező jellemzői: 

• Témája: Együtt tanul a notebookon a család 
• Papír alapú, A/4-es méret  
• Tetszőleges technikával készült (ceruza, zsírkréta, filctoll, festék, tempera, ragasztás) gyermeki 

alkotás 
• A nem megfelelő témájú rajzokat sajnos nem tudjuk elfogadni és ki kell zárnunk a versenyből, a 

nem eredeti, másolt munkákat szintén. 
• A rajz hátoldalán fel kell tüntetni, a gyermek nevét és születési évét. 
• Az emailben küldött, szkennelt pályázatok esetében az elektronikus levélben kell megadni a 

gyermek nevét és születési évét. 

• Gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének neve: a személyi igazolványába jegyzett vezeték- 
és keresztnév, 

• Gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének érvényes e-mail címe, 
• Gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének telefonszáma (opcionálisan megadható), annak 

érdekében, hogy felmerülő kérdés esetén a Lebonyolító elérhesse a Játékost (a Lebonyolító 
ugyanakkor nem köteles használni a megadott telefonszámot), 

• gyermek beceneve (maximum 12 karakter hosszúság) 
• gyermek születési dátuma 
• gyermek pályaművének feltöltése (részletezve a 7.2.1 pontban) 
• a nevezés során igazolni szükséges, hogy ő a gyermek szülője vagy a törvényes képviselője 

(részletezve a 7.2.2 pontban).  
• a Játékosnak a pályamű beküldésével egyidejűleg elfogadnia jelen Promóció Játékszabályzatát 

(ideértve a Játékszabályzat 12. pontjában foglalt adatkezelési tájékoztatót is)  
• továbbá a Játékos Gyermek szülője/törvényes képviselője kitölti és beküldi az 

hozzájárulónyilatkozatot, valamint nyilatkozik arról, hogy magyarországi bejegyzett lakcímmel 
rendelkezik 

A nevezésre vonatkozó általános szabályok: 



• A Játékos nem módosíthatja a nevezés során megadott adatait. 
• A Játékos a rajzom@globaltender.hu e-mail címen kérheti adatai törlését, ebben az esetben a 

Lebonyolító megvizsgálja a törlési kérelmet és 8 napon belül visszajelez a Játékosnak. A Játékos 
a törlés kérvényezésével tudomásul veszi, hogy a törléssel visszavonhatatlanul törlődnek 
Nevezései és a még át nem vett nyereményekre való jogosultságát elveszíti. Az adatok a Játék 
végén kerülnek törlésre, a törlési kérelmet követően azonban a Szervező az érintett adatokat 
egyéb módon nem kezeli (ide nem értve az adatok tárolását). Amennyiben a Játékosnak már 
van kisorsolt és átvett nyereménye, úgy az adatai törlését már nem kérheti, azt a Szervező a 
jogszabályokban előírtak szerinti ideig kezeli. 

A pályamű nevezésekor a Játékos kijelenti, hogy a beküldött pályamű az ő szülői felügyelete alá 
tartozó gyermek készítette és tudomásul veszi a pályaműnek a Promócióban történő 
felhasználását, valamint a pályaműnek a Promóció honlapján és Facebook oldalán 
(facebook.com/notebookstore) publikusan történő megjelenítését a Promóció lezárását követő 90 
napig.  

Nevezésre vonatkozó általános szabályok: 

• Egy gyermekről 1 db pályaművet lehet nevezni 
• Egy Játékos több Nevezést is beadhat (több pályázattal is nevezhet), abban az esetben, ha nem 

csak 1 gyermeke ad be pályaművet a Promócióban. 
• A Nevezések bármelyike csak abban az esetben érvényes, ha a gyermek pályaművét a gyermek 

szülője, illetve törvényes képviselője küldi el postai úton, vagy szkennelt változatban e-mail 
útján. 

• Amennyiben az adatok ellenőrzése során a Lebonyolító szabálytalanságot állapít meg, úgy 
abban az esetben a Nevezést érvénytelenítheti és a Játékost kizárhatja a Promócióból. 

7.2.1) A gyermek rajz (pályamű) feltöltésére vonatkozó szabályok: 

• Csak azon gyermekek pályaművei nevezhetők, akik a promóció kezdő időpontjában (2021. 
április 16.) már betöltötték a 6., de még nem töltötték be a 15. életévüket. 

• A pályaművön szereplő gyermek adatai a promóció folyamán nem módosíthatók (becenév/név 
és születési dátum). 

• A gyermekek pályaművét e-mailes beküldés esetén JPG vagy PNG formátumban kell elküldeni a 
rajzom@globaltender.hu mail címre, képenként maximum 10 MB terjedeleműek lehetnek.  

• A beküldött pályaműveket a Lebonyolítók 72 órán belül moderálják. Jóváhagyás esetén a 
Nevezést e-mail útján igazolja vissza a Lebonyolító. A pályamű 2021 május 12. 12:00:00 órától 
kikerül a facebook.com/notebookstore rajpályázat eseménybe becenévvel és életkorral 
megjelölve (továbbiakban: Galéria) és szavazhatóvá válik. A pályamű elutasítása esetén a 
Játékos nem kap külön értesítést.  

• A Játékos megtekintheti az általa feltöltött nevezéseket és láthatja azok aktuális szavazatszámát 
a facebook.com/notebookstore rajpályázat esemény hírfolyamában. 

A Nevezéshez feltöltött képpel kapcsolatban a Lebonyolító felelőssége kizárása mellett ellenőrzi, 
hogy a kép: 

• nem sérti-e más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve 
személyiségi jogait 

• nem támogat-e erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat; 
• nem törvényellenes-e és nem sérti-e az íratlan és írott közösségi szabályokat; 
• nem sérti-e mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését; 



• nem tartalmaz-e obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető, zaklató, szexista vagy rasszista utalásokat; 
• nem tartalmaz-e spam jellegű üzenetet és nem okoz-e technikai zavart az oldal működésében. 
• Amennyiben a felsoroltak bármelyikét tapasztalja a Lebonyolító, úgy azt haladéktalanul 

eltávolítja és erről tájékoztatja a Játékost is. A képek feltöltésével a Játékos kijelenti és szavatol, 
hogy a képek a fenti követelményeknek megfelelnek, és a Játékos jogosult a képeket 
megosztani a Lebonyolítóval a Promócióban való részvétel érdekében. A Játékos köteles mind a 
Szervezőt, mind a Lebonyolítót megóvni és mentesíteni minden olyan követeléstől, kártól, 
költségtől, bírságtól és egyéb következménytől, ami őket a Játékos jogsértő vagy a fentieket 
sértő magatartása vagy mulasztása miatt éri. 

7.2.2) Szülői beleegyező nyilatkozatra vonatkozó szabályok: 

A Promóció 2. szakaszába történő érvényes bejutáshoz a Nevezés során tett nyilatkozatokon túl, a 
Játékosnak legkésőbb 2021. május 10. 23:59:59 óráig postai úton, vagy e-mail formában, 
nyilatkozattal kell igazolnia, hogy valóban ő a gyermek szülője vagy törvényes képviselője. A 
nyilatkozat mintája a Játék honlapján a Játék időtartama alatt elérhető és letölthető. Ezen határidő 
elmulasztása jogvesztő, azaz az adott Nevezés a kapott szavazatok számától függetlenül nem 
kerülhet a Promóció 2. és 3. szakaszába. Amennyiben a nyilatkozat elutasításra kerül, úgy a Játékos 
szintén emailben kap értesítést az elutasítás okáról (pl. a nyilatkozatban szereplő adatok nem 
azonosak a korábban a Nevezés során megadott adatokkal stb.) – ez esetben a Játékosnak 
lehetősége van az adott nevezéshez tartozó nyilatkozat egyszeri újbóli beküldésére e-mailben, 
szintén a 2021. május 29. 23:59:59 határidőn belül. Amennyiben az újonnan beküldött nyilatkozat 
elfogadásra kerül, a Játékos e-mailben kap értesítést, amennyiben az újból beküldött nyilatkozat sem 
felel meg, az esetben a Nevezés érvénytelen. 

A Promóció második szakaszában 40 legtöbb szavazatot kapott 40 gyermek szülője / gondviselője 
írásban vállalja a részvételt a Promóció további szakaszában, különösen hozzájárulását adhatja 
ahhoz, hogy nyertessége esetén a gyermeke Nevezett pályaműve a kapcsolódó marketing 
anyagokon, illetve a Weboldalon, illetve közösségi média oldalakon megjelenjen. 

A Játékos a Promóció további szakaszában való részvételre vonatkozó szándékát bármikor 
visszavonhatja, ebben az esetben a még át nem vett nyereményekre nem lesz jogosult, helyébe a 
Szervező döntése alapján a következő Játékos léphet. Amennyiben a részvételre vonatkozó 
szándékát a Játékos a Fődíjátadás megszervezését követően vonja vissza, köteles az ezzel okozott 
költségek megtérítésére. 

Amennyiben az érintett Játékos nem tudja a fentieket igazolni, vagy a Fődíj átadáson a gyermekével 
nem jelenik meg, a Játékos nyereményre nem jogosult, és köteles az általa okozott kár 
megtérítésére. A helyébe a Szervező döntése alapján a soron következő Játékos léphet. 

A Fődíj átadás megkezdése előtt a Játékos a fenti feltételekkel szerződést köt a Szervezővel az 
elkészült pályamű felhasználási jogairól, a szerződés aláírása nélkül a nyereményre nem jogosult, 
helyébe a soron következő Játékos léphet. 

7.2.3) Nevezéssel kapcsolatos törlési szabályok: 

A Játékos az rajzom@globaltender.hu e-mail címen kérheti a Nevezés és a pályamű törlését, ebben 
az esetben a Lebonyolító megvizsgálja a törlési kérelmet és 8 napon belül visszajelez a Játékosnak. A 
Játékos a törlés kérvényezésével tudomásul veszi, hogy a törléssel visszavonhatatlanul törlődik 
Nevezése és az arra adott leadott szavazatok. Az adatok a Játék végén kerülnek törlésre, a törlési 



kérelmet követően azonban a Szervező az érintett adatokat egyéb módon nem kezeli (ide nem értve 
az adatok tárolását). 

7.3.) Szavazás: 

Bármely Játékos, aki aktív Nevezéssel rendelkezik, a Promóció 2. szakaszában annak benevezett rajza 
(pálya műve) felkerül az NotebookStore Facebook oldalára és a Promócióhoz kapcsolódó eseménybe, 
ahol bárki szavazatot adhat le a pályaműre. 

A Facebook Galériában megjelenő gyermekfotó Nevezések kártyáin a következők láthatók: 

• A pályamű; 
• A Gyermek Beceneve; 
• Életkora; 

7.4.) Pályázat beküldés: 

A részvételhez mindkét esetben egy, a „Otthon együtt Tanul(t)unk” NotebookStore.hu 
Rajzpályázat” promóciós szlogennel, beküldő nevével, életkorával ellátott rajz (pályamű) és 
hozzájáruló nyilatkozat postán való elküldése, vagy beszkennelt kép elküldése 
www.notebookstore.hu/rajzom/ weboldalon található címekre. A szkennelve beküldött rajzokat a 
nyeremények átadásáig meg kell őrizni, mert a nyeremények és díjak átvételének feltétele az 
eredeti „rajz” bemutatása és átadása. 

A pályaművek kötelező jellemzői: 

• Témája: Együtt tanul notebookon a család 
• Papír alapú, A/4-es méret  
• Tetszőleges technikával készült (ceruza, zsírkréta, filctoll, festék, tempera, ragasztás) gyermeki 

alkotás 
• A nem megfelelő témájú rajzokat sajnos nem tudjuk elfogadni és ki kell zárnunk a versenyből, a 

nem eredeti, másolt munkákat szintén. 
• A rajz hátoldalán fel kell tüntetni, a gyermek nevét és születési évét. 
• Az emailben küldött, szkennelt pályázatok esetében az elektronikus levélben kell megadni a 

gyermek nevét és születési évét. 

A Promócióban csak és kizárólag a postai úton, vagy a rajzom@globaltender.hu e-mail címen 
keresztül beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb más módon továbbított Pályázatok 
érvénytelen beküldésnek minősülnek. 

7.5.) Általános információk a részvételt illetően: 

Egy Játékos több Pályaművel is részt vehet a Promócióban, amennyiben a több gyermeke rajzát 
(pályaművét) nevezi. 

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Promócióban. Kizárható (akár a nyertességről 
történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-
mail címmel küld be Pályázatot a Promócióba. Egy e-mail cím csak egy Játékos által adható meg 
érvényesen.  



Nyertesség esetén a Játékosoknak a nyeremény átvételekor, vagy azt megelőzően a Lebonyolító által 
előzetesen meghatározott időpontban szkennelt pályamű esetén be kell mutatni az eredeti rajzot 
(pályaművet).  

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben az eredeti rajzot (pályam,űvet) nem 
küldi, illetve nem mutatja be egy Játékos nyertessége esetén, vagy nem valós adatokat küld be egy 
Játékos, akkor időszakosan vagy véglegesen kizárja a Promócióból. A beküldött eredeti rajzok 
(pályaművek) elfogadhatóságával kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a 
Szervező döntése végleges. 

A beküldött rajzok (pályaművek)  hiányosságáért/hibájáért (például: nem valós személyes adatok, 
vagy az eredeti rajz (pályamű) bemutatásának lehetetlensége stb.) a Szervező érdekkörén kívül 
felmerülő technikai problémákért (például: az online rendszer meghibásodása) a Szervező és a 
Lebonyolítók a Játékosok, illetve a nyertes Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. A 
Játékosok tájékoztatást kizárólag az rajzom@globaltender.hu e-mail címen keresztül kapnak, illetve 
amennyiben megadták telefonszámukat úgy esetlegesen azon keresztül. 

  

8.) Sorsolás a különdíjak és fődíj tekintetében: 

Egy Pályázattal maximum egy különdíj vagy a fődíj nyerhető meg a Promóció során. Egy Játékos több 
Pályázat benyújtása esetén is maximum egy különdíjat vagy egy fődíjat nyerhet a Promóció teljes 
ideje alatt. 

A fődíj zsűrizésen csak az érvényes Nevezett Rajzok (Pályaművek) vesznek részt. 

8.1.) Különdíjra vonatkozó szavazatok: 

A Szervező a Promóció időtartamában, a 2. szakasz végén mindösszesen 10, azaz tíz, legtöbb 
szavazatott kapott Játékosét díjazza.  

8.2.) Fődíj zsűrizés: 

A fődíj zsűrizésére 2021. június 8. - én a Global-Tender Kft., mint szervező irodájában, közjegyző előtt, 
nem nyilvánosan kerül sor. 

A fődíj kapcsán 1 tartaléknyertes is kiválasztásra kerül. 

9.) Díjak, Nyeremények: 

A Promóció teljes időtartama alatt az alábbi díjak és nyeremények nyerhetők meg. A Szervező a 
nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal. 

9.1. Nevezéssel megnyerhető díjak: 

9.1.1. Fődíj: 

A Zsűri által 3. szakaszban kiválasztott egy pályázó nyeri a LENOVO V15-ADA (82C70061HV-3) 
terméket. 



9.1.2. különdíjak: 

A 2. szakasz során az első 10 legtöbb szavazatot kapott Játékos különdíjat vehet át. A különdíj egy 
10.000 Ft értékű NotebookStore - Lenovo ajándékcsomag.  

10.) Nyeremények átadása, illetve átvétele: 

A nyeremény átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi a jelen 
Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolító a Játékos által megadott e-mail 
címen kéri a Játékosok nyilatkozatát, hogy valóban jogosult a Promócióban való részvételre. A 
nyilatkozat, továbbá az eredeti rajz (pályamű), valamint a nyeremény átvételéhez szükséges további 
adatok (kézbesítési cím, telefonszám) megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-
mail üzenet elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre. 

Amennyiben az e-mail kiküldése a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem 
érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy a megadott 7 naptári napon belül, még két alkalommal 
emlékeztető e-mailt küld. Amennyiben a nyertes a Lebonyolító értesítéseire az első üzenet kiküldését 
követő 7 naptári napon belül nem reagál, úgy a nyerés ténye a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem 
jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. Ez esetben a Lebonyolító jogosult a különdíj 
esetében a sorrendben következő érvényes és a 2. szakaszban legtöbb szavazatott kapott Pályázat 
beküldőjét, a fődíj esetében a kiválasztott tartaléknyertest értesíteni. 

A beküldött személyi adatok, rajz (pályamű) érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más 
felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. 

Fődíj és különdíjak átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes Játékos a 
Lebonyolító instrukciói szerint előzetesen megküldte (a Lebonyolító által megadott címre), vagy a 
nyeremény átvételekor személyesen bemutatta a nyertes eredeti rajzot (pályaművet) amennyiben az 
szkennelve e-mail útján került beküldésre, a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, 
valamint a fődíj és különdíjak nyertesei személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes 
okmányok bemutatásával igazolta. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem 
szabályosan, nem a Promóció szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett 
eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel 
vesz részt a Promócióban, csapatban játszik, vagy nem tudja bemutatni az eredeti rajzot 
(pályaművet), amennyiben az szkennelve e-mailen került beküldésre stb.) Játékosokat időszakosan 
vagy véglegesen kizárja a Promócióból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni 
jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.  

Amennyiben a Promóció időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú érvényes Pályázat (akár az 
utolsó nyerő időpontokat követően) úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg 
meghirdetett nyereményeknél kevesebbet adjon át. 

Nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható rajzzal (pályaművel) nem lehet részt venni a 
Promócióban és a nem megfelelően pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A rajzon 
(pályaműven) egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok 
mindegyikének. 



Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának 
kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem 
vitatható. 

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a 
nyeremények átadására a megfelelő határidőn belül sor kerüljön. Ennek érdekében a Szervező és a 
Lebonyolítók által kért nyilatkozatot és további adatokat a fentiekben foglaltaknak megfelelően a 
nyereményre kisorsolt Játékosoknak meg kell küldeniük. A Szervező döntése a kizárás kérdésében 
végleges és az nem vitatható. 

A nyeremények nyertesek részére történő eljuttatásának postai költségét a Szervező viseli. A 
nyeremények kézbesítését a Lebonyolító kétszer kísérli meg. Amennyiben a nyeremény 
kézbesítésére a második megkísérléskor sem kerül sor a nyertes többé nem jogosult a nyeremény 
átvételére (jogvesztés). Ez esetben a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A nyeremények 
átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem 
szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik. 

A nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során a 
nyereményben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító, 
illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. Tájékoztatást a 
Játékosok, illetve nyertesek kizárólag az rajzom@eleonore.hu e-mail címen keresztül kapnak. 

  

11.) Adók és közterhek: 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését 
Szervező vállalja. 

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek, így különösen a nyeremény 
átvétele kapcsán szükséges utazás költségei a nyertes Játékost terhelik. 

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat. 

  

12.) Adatkezelés, személyhez fűződő jogok: 

A Szervező a Promócióhoz kapcsolódóan, kizárólag a Promóció lebonyolítása (szerződés teljesítése), a 
nyeremények átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése 
céljából az alábbi adatokat kezeli: 

• Pályázat feltöltése során: név, e-mail cím, opcionálisan megadott telefonszám, gyermek 
beceneve, gyermek életkora, gyermek fényképe 

• nyertesség esetén: név, e-mail cím, lakcím, opcionálisan megadott telefonszám, gyermek 
beceneve, gyermek életkora, gyermek fényképe 

A beérkezett adatok bizalmasak, azokat a Szervezőn, mint adatkezelőn kívül kizárólag a Szervező 
adatfeldolgozójaként eljáró Lebonyolító kezelheti, a Promóció hivatalos Játékszabályzatában 
(ideértve különösen a 12. pontot) foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 



A promóció során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontakt adat:  

e-mail cím: rajzom@globaltender.hu 

A Játékos gondoskodik a Promóció során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos 
használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek 
hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal 
kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a 
Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Promóció használata során a Játékszabályzatban 
foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget 
vállalnak. 

A Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Promóció hivatalos 
Játékszabályzatát (annak a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit is ideértve), 
valamint a következőket: 

12.1.) A promóció lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés 

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR) 
alapján a Szervező a Játékos 7. pontban felsorolt adatait az alábbi feltételeknek megfelelően kezeli: 

• A Pályázati lapon megadott és a Szervező (vagy megbízásából a Lebonyolítók) által esetlegesen 
bekért további személyes adatait a Szervező a promóció lebonyolítása céljából (GDPR 6. cikk (1) 
bek. b) pontja alapján), a Weboldalra , közösségi oldalára feltöltött képeket a Játékban való 
részvétel céljából a Szervező jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) alapján, valamint a 
jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között a Játékos 
azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel 
kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, a nyeremények postázását is) (GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pontja alapján), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

• A Szervező egy Játékos nyertesként történő kisorsolása esetén a Weboldalon a GDPR 6. cikk (1) 
f) pontja (Szervező jogos érdeke) alapján az érintett Játékos vezetéknevének kezdőbetűjét és 
keresztnevét, a nyerés tényét, a nyeremény megjelölése mellett nyilvánosságra hozza. A 
Játékos bármikor jogosult ezen adatkezelés ellen tiltakozni (részletes információkat ld. a 12.3) 
pontban). A fenti adatok a Promóció végéig, azaz a nyeremények átadásáig kerülnek 
közzétételre a weboldalon. 

• Fődíjnyertes Játékosok tekintetében a gyermek rajzáról (pályaművéről) készült nyomdai fotó 
megjelenítése a kiválasztott 45 grammos Eléonore Csokoládé csomagolásán (GDPR 6. cikk (1) b) 
pont). 

A személyes adatok megőrzési ideje: 

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a 
alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik 
adóév végéig őrzi meg. A nyertesként ki nem sorsolt Játékosok adatait a Szervező a Promóció végét, 
azaz valamennyi nyeremény átadását követő 1 hónapon belül törli. 

A Játékos a promócióban való részvételhez köteles valamennyi, a Pályázat során kötelezőként 
megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Promócióban. 

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a promóció lebonyolításában adatfeldolgozóként részt vevő 
Lebonyolítóknak (Marketing Mesterfokon Kft., székhely: 1142 Budapest, Szugló u. 82.), és további 



adatfeldolgozóként alvállalkozóinak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség 
mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg. Az adatokhoz a fődíj sorsolásnál közreműködő 
Közjegyző Iroda (is hozzáfér, azonban kizárólag a sorsolás lebonyolításához szükséges mértékben és 
ideig. A különdíj nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Magyar Posta Zrt. (1138 
Budapest, Dunavirág utca 2-6) számára is átadásra kerül a nyeremények eljuttatása érdekében. 

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált 
döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez. 

A Promóció weboldala kizárólag a Weboldal megfelelő működéséhez feltétlenül szükséges cookie-kat 
(süti) használ. Részletes cookie tájékoztató a Weboldalon található 
(https://notebookstore.hu/adatvedelmi-szabalyzat). 

12.2.) Felvétel készítése a nyereményátadásról 

A Promóció során (a nyeremény átadását is ideértve) semmilyen esetben sem készül kép- illetve 
hangfelvétel a Játékosokról. 

12.3.) A Játékos adatkezelésekkel kapcsolatos jogai 

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult az alábbiakban meghatározott jogait 
gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni: 

• Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos 
hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés 
jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az 
adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott 
további információkat tartalmazó tájékoztatást kapni. 

• A Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy 
pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat 
hitelességének ellenőrzése szükséges lehet. 

• A Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a 
Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A 
Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel 
tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat 
jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező 
bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos 
megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a promóció lebonyolítása során kéri a 
Promóció lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a 
Szervező teljesíti (a 7.1. és 7.2. pontokban részletezettek szerint), de ennek eredményeképpen 
a Játékos kizárásra kerül a Promócióból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti. 

• Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy 
harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy 
jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik 
személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes 
adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli. Ez 
esetben az érintett személyes adatokat a Szervező nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 



• Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést 
folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok 
felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok 
pontosságát. 

• A Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való 
továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott 
harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. 
Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik. 

• Bármelyik hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, 
amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy 
a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét 
nem érinti. 

• Közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy 
véli, hogy a Szervező jogellenesen kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a 
Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy 
tisztázása és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy 
a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak - az egyéb közigazgatási 
vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos 
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más 
adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye 
szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu. 

Jelen Promóció adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Lebonyolító. 

  

13.) A Promócióban nem vehetnek részt: 

a) A Szervező és a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli 
hozzátartozói. 

b) Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők munkavállalói és vezető 
tisztségviselői és azok közeli hozzátartozói. 

c) Nem természetes személyek (vállalkozások). 

  

14.) Egyebek: 

• A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Promóció kommunikációs 
anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a 
Lebonyolítók, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget. 

• A nyeremények és díjak készpénzre nem váltható. 
• Az előírttól eltérő formátumú Nevezések, Pályaművek, Rajzok és azok eredetiségének 

elbírálásának jogát a Szervező fenntartja. 



• A Promóció levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

• A Szervező és a Promóció lebonyolításában részt vevő cégek az egyes nyeremények, ajándékok, 
különdíjak és Fődíj tekintetében az esetleges hibás teljesítéssel kapcsolatban fennálló 
felelősségüket a jogszabályok által megengedett mértékben kizárják, a Játékosok ezeket 
kizárólag a nyeremények és díjak forgalmazóival, szolgáltatás nyújtóival szemben 
érvényesíthetik. Mindez nem érinti a Játékosok jogszabályban biztosított, jelen korlátozással 
nem érintett egyéb jogait. 

• A Promócióban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve 
megadnia, amin a Promóció ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény vagy díj 
átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó 
problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Promóció időtartama alatti 
esetleges e-mail cím vagy telefonszám változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli, 
technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. 

• A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Promócióban való részvételt harmadik személy 
által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával valósítsa meg a Játékos. Amennyiben 
nem saját maga által, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos és 
erről a Promóció során a Szervező tudomást szerez, úgy azt a Regisztrációt érvénytelennek 
tekinti és haladéktalanul kizárásra kerül. A Promócióval kapcsolatos telefon és e-mail használat 
jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a 
megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos 
által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges 
károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítókat semminemű felelősség nem 
terheli. 

• A részvételi szabályok bárminemű megsértése - akár a nyeremény vagy díj átvételét követően is 
- a Promócióból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga 
után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű 
felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. 

• Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 
bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja 
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból. 

• A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt jelen Promóciót 
megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről tájékoztatást a Szervező a Weboldalon 
közzéteszi. 

• Különösen jogosult a Szervező a Promóció visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a 
nyeremény vagy díj megtagadására, ha a Promóció kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály 
megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények 
felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal 
kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek vagy díjazottnak, továbbá fenntartja a jogot, hogy 
visszatartsa a nyereményt vagy díjat mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy 
megszakítja a Promóciót, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult 
kártérítés igénylésére vagy a Promóció folytatásának kérésére. 

• Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 
hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. 

• A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, 
illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, 
illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen 
esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 



• Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési 
igényt kizárnak a Regisztráció, Nevezés vagy Rajz Pályamű beküldésével kapcsolatban 
esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy 
internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az 
internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati 
túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Promócióba, így 
különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) 
továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett 
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

• A weboldal optimális élményt asztali gépeken Google Chrome (76+ verzió), Mozilla Firefox (68+ 
verzió), Apple Safari (11+ verzió) böngészőkben nyújt. A weboldal használatához minden 
esetben engedélyezni kell a böngészőben a JavaScript futtatását! A weboldal használata 
Android mobil eszközökön Google Chrome (76+ verzió), iOS-en Apple Safari (11+ verzió) 
böngészőkkel javasolt. 

• A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. 
a rajz, pályamű beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért 
a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget. 

• A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, 
amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon 
értesülhetnek. 

• A Szervező valamennyi, a Promócióval kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben 
fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva. 

Szervező, Lebonyolítók a változás jogát fenntartja. 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel 
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

  

Szervező 

Global Tender Kft. 

1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 33. 1. emelet 83.  

  

Lebonyolító 

Marketing Mesterfokon Kft. 

1142 Budapest, Szugló utca 82. 

  

Budapest, 2021. április 14.  

  



  

  

 


