Játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője
A verseny szervezője: A HÖOK a Hallgatókért Közhasznú Alapítvány
Székhelye: 1053 Budapest Ferenciek tere 7-8.
2. A nyereményjáték célja
A nyereményjáték célja A HÖOK a Hallgatókért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) által a Magyarfülpösi Szórványkollégium tanulói számára szervezett adománygyűjtés
népszerűsítése.
A nyereményjáték során 2 fő részesül nyereményben sorsolás alapján.
A nyereményjátékon a nyertesek 2 db napi jegyet kapnak 2023 évi EFOTT fesztiválra. A jegyet a
nyertes választása szerint a fesztivál bármelyik napján felhasználhatja, az előzetesen megbeszéltek
szerint.
3.

A nyereményjátékon való részvétel feltételei

A nyereményjátékban azok vesznek részt, akik 8000 forintot meghaladó értékben adományoztak
Magyarfülpösi Szórványkollégium tanulói számára.
Az adománygyűjtésre 2022. szeptember 9. és 2022. szeptember 20. között kerül sor.
A nyereményjátékra abban az esetben kell külön jelentkezni, ha az Alapítvány nem rendelkezik az
adományozóval való kapcsolattartásra szolgáló adattal. Egyébként, aki megfelel a feltételeknek
(8000 forint értéket meghaladó adomány) automatikusan részt vesz a nyereményjátékban.
4.

A nyereményjáték menete, a sorsolás

Mivel az adományok rendelkezésre bocsátása minden esetben az Alapítványon keresztül történik,
ezért az Alapítvány rendelkezik információval a felajánlott adományok értékéről, ennélfogva meg
tudja határozni, hogy kik jogosultak részt venni a nyereményjátékban.
Az adománygyűjtés lezárását követően az Alapítvány legalább 3 főből álló sorsolási bizottságot
hoz létre, amelyen feladata a sorsolás szabályszerű lebonyolítása. A sorsolási bizottság
személyesen ellenőrzi a sorsolás előkészítésének folyamatát, illetve a sorsolás lebonyolítását. A
sorsolásban résztvevőket egyedileg beazonosítható módon (pl. név feltüntetésével) kell a sorsolás
folyamán regisztrálni.
A sorsolás során a résztvevők közül véletlenszerűen kiválasztva kerülnek kisorsolásra a nyertesek.
A sorsolás módszere a következő: a sorsoló rendszer véletlenszerűen kiválaszt a résztvevők közül
egyet. A nyertes kikerül a résztvevők listájából, majd ezt a sorsolási bizottság a sorsolást
megismétli.

A sorsolás előkészítéséről és lebonyolításáról sorsolási jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
tartalmazza:
a) sorsolás helyszínét és időpontját,
b) a sorsolás tárgyát,
c) annak rögzítését, hogy a sorsoláson résztvevő valamennyi érintett regisztrálásra került,
d) annak rögzítését, hogy a sorsolás során bármilyen rendkívüli esemény történt-e, illetve
annak megállapítását, hogy a sorsolás szabályosan zajlott-e le.
e) a sorsolási bizottság valamennyi tagjának aláírását és a keltezést.
5. A nyeremény átvétele
A nyertest az Alapítvány a megadott e-mail címen értesíti.
A nyeremény megküldése online formában a megadott e-mail címre történik, legkésőbb a játék
lezárását követő 2 napon belül.
6. Személyes adatok kezelése
Az Alapítvány, mint szervező tiszteletben tartja a résztvevők személyiségi jogait. A játék során
gyűjtött adatokat az Alapítvány az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint tárolja, harmadik
személynek nem adja ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi
jogszabályok előírásainak betartásával végezi.
7. Egyéb rendelkezések
A résztvevő checkbox kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a jelen szabályzatot megismerte és az
abban foglaltak magára nézve kötelezőnek ismerte el.
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