JÁTÉKLEÍRÁS

„Tej. Szívvel-lélekkel!”
Iskolai Edukáció

Tanulj! Szavazz! Nyerj!
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács játékban – melyet a Magyar Turizmus Zrt.
Agrármarketing Vezérigazgatósága, valamint a Földművelésügyi Minisztérium támogat –
igazán egyszerű dolgotok van.
2015 december és 2016 február közötti időszakban az ország 100 általános iskolájába
látogatunk el, ahol a „Tej. Szívvel-lélekkel!” című Edukációs Kiállítás keretében
megismerhetitek a tej útját a tejtermelő gazdaságoktól a boltokig, a „Tej-szív” logó és az
ovális

bélyegző

ismeretanyagára

jelentőségét,
vonatkozó

valamint

kérdésekkel.

kitölthettek
Érdekesség,

egy
hogy

kvízjátékot
a

a

kampány

program

részeként

kifejlesztettünk egy 2D típusú, tej témájú játékprogramot is.
A kampánnyal párhuzamosan a www.facebook.hu/tejtermekek oldalon online nyeremény
versenyt hirdetünk. A játék feltétele, hogy figyelmesen végighallgasd az előadásokat és pózolj
egyet az osztályoddal egy jó kis fotó kedvéért. Ezt az osztályfotót a Tej Terméktanács
Facebook oldalán (www.facebook.hu/tejtermekek) közzétesszük.
Ezután már csak szavazni kell, a legtöbb szavazatot („like”-ot) összegyűjtő osztályt egy
csocsóasztallal jutalmazzuk!
Nyeremény
1 darab csocsóasztal
A játék időtartama
2015. december 4. – 2016. február 23. 10.00 óra

Nevezés

A

„Tej.

Szívvel-lélekkel!”

című

Edukációs

Kiállításon

résztvevő

osztályok

(szülői/intézményvezetői jóváhagyás mellett) fotóját a www.facebook.hu/tejtermekek oldalon
a Tej Terméktanács közzéteszi, ahol az osztályfotókra a tetszik („like”) gombbal lehet
szavazni. A legtöbb szavazatot („like”-ot) összegyűjtő osztályt egy csocsóasztallal
jutalmazzuk.
A nyertes osztályt e-mailben értesítjük a játék lezárását követő két napon belül. A nyertes
képet megosztjuk honlapunkon és Facebook oldalunkon.

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Az „Tej. Szívvel-lélekkel!” Facebook nyereményjáték szervezője (Szervező):
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefonszám: (06-1) 203-1450
E-mail: tejtermek@tejtermek.hu (továbbiakban: Szervező).
A Szervező megbízottja (Lebonyolító) a játék lebonyolítására: Sztár-Média Kft. 1122
Budapest, Goldmark Károly u. 26.
A nyereményjáték időtartama: 2015. december 4. – 2016. február 23. 10.00 óra
A zsűrizés időpontja: 2016. február 23. 12. 00 óra
1. Az akció leírása, részvételi feltételek

A

„Tej.

Szívvel-lélekkel!”

című

Edukációs

Kiállításon

résztvevő

osztályok

(szülői/intézményvezetői jóváhagyás mellett) fotóját a www.facebook.hu/tejtermekek oldalon
a Tej Terméktanács közzéteszi, ahol az osztályfotókra a tetszik („like”) gombbal lehet
szavazni.

A Szervező a feltöltött tartalmat – illetve a tartalmakhoz fűzött kommenteket – szűri,
moderálja az alábbi feltételek alapján:
- nem tartalmazhat erőszakos, diszkriminatív, jogszabályba ütköző vagy az alapvető erkölcsi
normákba ütköző megjelöléseket,
- nem tartalmazhat politikai, vallási célú megjelöléseket.
A nyereményjátékban az a magyarországi általános iskolás osztály (továbbiakban: Játékos)
vehet részt, aki a nyereményjáték időtartama alatt
a) részt vesz a „Tej. Szívvel-lélekkel!” című Edukációs Kiállításon,
b) elfogadja, hogy osztályáról osztályfotó készül,
c) elfogadja, hogy ezen fotók a www.facebook.hu/tejtermekek oldalon közzétételre kerülnek
és ennek folyamán a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetőek,
d) elfogadja, hogy a feltöltött tartalomhoz, mint szerzői műhöz kapcsolódó vagyoni jogai
tekintetében (így különösen többszörözés, másolás, nyilvánosság részére közvetítés,
átdolgozás, módosítás, továbbfelhasználás engedélyezése) korlátlan felhasználói jogot enged
a Szervező részére ingyenesen, időbeli korlát nélkül Magyarország területére, az ezzel
kapcsolatos díjigényéről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond abban az esetben is, ha
nem ő lesz a nyertes,
e) valamint elfogadja a jelen játékszabályzatot.
2. Nyeremény
1 darab csocsóasztal
A nyertes kiválasztása
A játék nyertese a feltöltött képek között legtöbb szavazatot („like”-ot) kapott kép
tulajdonosa.
A verseny Szervezője fenntartja a jogot, hogy első és második tartalék nyertest jelöl ki arra az
esetre, ha a nyertes kép tulajdonosa nem jelentkezne. Az első és második tartalék nyertes a
képfeltöltés lejártával jegyzett második és harmadik legtöbb szavazatot kapott kép
tulajdonosa.

A Lebonyolító a játék nyertesét a játék lejárta utáni 2 munkanapon belül értesíti a nyeremény
átvételének részleteiről. A nyeremény átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján
lehetséges. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az
átvételkor be kell mutatni az e-mailben küldött értesítés kinyomtatott példányát.
A közönség, szavazók által kiválasztott, jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes
vagy meghatalmazottja a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb
a játék lejárati dátumát követő 30 napon belül jogosult.
Nyereménycsomag átvétele: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c.
A
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a
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Facebook

oldalán

(https://www.facebook.com/tejtermekek?fref=ts), valamint a www.tejsziv.hu , illetve a
www.tejtermek.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a
nyertes osztály és intézmény neve és a nyertes kép jelenik meg.
A Szervező vagy megbízottja jogosult a nyeremény átadását megelőzően ellenőrizni pl. a
személyazonosító iratok ellenőrzésével, hogy az átvételre jelentkező személy megfelel-e a
jelen Játékszabályzatban rögzítetteknek. Ha a Nyertes nem felel meg a feltételeknek, akkor a
Szervező vagy megbízottja a nyeremény kiadását megtagadhatja.
A nyeremény másra át nem ruházható a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül
átruházásnak. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli,
azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás
költségei) a Játékost terhelik.
Amennyiben a Nyertes a nyereményért az értesítését követően 30 napon belül nem
jelentkezik, vagy a Nyertes a Játékból kizárásra került, vagy a nyeremény részére történő
átadását a Szervező vagy megbízottja a fentiek szerint megtagadta, úgy a Nyertes helyébe az
első pótnyertes lép, akit a Szervező vagy megbízottja a nyeremény átvételének lehetőségéről a
fentiek szerint írásban értesít. A második pótnyertes abban az esetben válik jogosulttá a
nyeremény átvételére a fentiek szerint, ha az első pótnyertes részére a nyeremény nem volt
átadható a fent részletezett okok miatt.

3. Adatvédelem
A Játékos a részvétellel elfogadja, hogy nyertessége esetén osztályát és Oktatási Intézmény
nevét, valamint fényképét a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács saját Facebook
oldalán, a www.tejsziv.hu , a www.tejtermek.hu weboldalon, valamint egyéb online és offline
kommunikációs anyagaiban megjelentetheti. Adatokat harmadik személy részére nem adunk
át. A Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan kezeli.
Az adatkezelő (Szervező) az adatok feldolgozására a Sztár Média Kft. (1122 Budapest,
Goldmark Károly u. 26.) részére adott megbízást. Az adatok kezelése mindenben megfelel az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a
Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatok kezelését és
feldolgozását a Szervező alkalmazottai és fent megjelölt megbízottja útján jogosult végezni, a
személyes adatok további személy részére nem kerülnek átadásra vagy továbbításra.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik.
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen adatai
kezeléséről, kérje azok zárolását, törlését vagy helyesbítését a tejtermek@tejtermek.hu e-mail
címen. A törlés, helyesbítés, zárolás és információ-szolgáltatás iránti kérelem teljesítésének
határideje a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap. Szervező és megbízottja
(adatfeldolgozó) kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a
személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban
leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező és megbízottja kötelezettséget vállal arra, hogy a
Játékosok adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezeli.
A Játékost megilleti adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján
Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A
Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Szervező vagy megbízottja a továbbiakban ne keresse

meg őt és egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve)
jelezheti: a tejtermek@tejtermek.hu e-mail címen.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.
Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi
és adatkezelési feltételt.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztathassa, vagy visszavonhassa.

Budapest, 2015. december 4.

Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Szervező

