„csibÉSZtúrára fel!”
NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. Szervező
A „csibÉSZtúrára fel!” internetes játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1119 Budapest, Mérnök utca 39.) továbbiakban, mint
Szervező.
2. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2015. május 11. – 2015. május 31.
3. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban Játékos (továbbiakban: Játékos) lehet minden, magyarországi állandó lakhellyel
rendelkező a csibÉSZtúra.hu honlapon már előzetesen vagy a játék során regisztrált 2000.01.01
és 2006.12.31. között született fiatal, akinek a törvényes képviselője a gyermeket a
http://verseny.csibesztura.hu weboldalon a nyereményjátékra benevezi. A gyermekek a
weboldalakon kizárólag a törvényes képviselőjük engedélyével regisztrálhatnak.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Játék szervezésében vagy lebonyolításában
közreműködő egyéb szervezetek munkatársai, valamint a csibÉSZtúra.hu oldal fejlesztésében,
üzemeltetésében részt vevők, és ezen személyeknek a Ptk. 8: 1§ 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.
Figyelemmel arra, hogy a játék gyermekeknek szól, 18. életévet betöltött személy a saját javára
nem veheti át a nyereményt, erre csak törvényes képviselőként jogosult, egy törvényes
képviselő egy nyeremény átvételére jogosult.
4. Játék menete
A Játék során a gyermekek a csibÉSZtúra.hu honlapon regisztrálhatnak, majd az ott található
Agytorna, Feladvány és csibÉSZteszt típusokba tartozó játékokkal játszhatnak.
A Játékban a törvényes képviselő által nevezett gyermekek vehetnek részt.
A Játék során három nyereménykategóriában hirdetünk eredményt:
- egyéni eredmények, mely a gyermekek különböző aktivitása alapján díjazható
- sorsolásos nyeremények, mely sorsoláson minden benevezett gyermek részt vesz
- különdíj, melyre azon iskolák jogosultak, ahonnan a legtöbb regisztráció érkezik a Játék
időtartama alatt
5. A Játékban való részvétel feltétele
Egyéni és sorsolásos kategória:
a. A részvételhez a Játékost a Játékos törvényes képviselője nevezheti be a
http://verseny.csibesztura.hu weboldalon
b. A Játékosnak diák-regisztrációval kell rendelkeznie a csibÉSZtúra.hu honlapon (a Játék
időtartama előtt létrehozott regisztrációk is részt vehetnek)
Szervező személyes adatokat (név, telefonszám, lakcím) kizárólag a játék végén, a nyertesektől
kér be, és ezen adatokat kizárólag a nyeremények átadásához használja fel.

Különdíj:
Különdíjjal 10 intézményt díjazunk, azokat, amelyek megjelölésével a Játék időtartama alatt a
legtöbb diák-regisztráció történik a csibÉSZtúra.hu oldalon.
6. Nyeremények
Egyéni eredmény kategória
Ebben a kategóriában a Játékos által 2015. május 11 és május 31. között elért egyéni
teljesítményt díjazzuk.
o
o
o

Agytorna játékokkal (időben) legtöbbet játszó Játékos– 1 db Samsung Galaxy Tab
4 7.0” tablet
Legtöbb 100 %-osan megoldott, csibÉSZteszt módban indított feladattal,
feladatsorral rendelkező Játékos– 1 db Samsung Galaxy Tab 4 7.0” tablet
Legtöbb megoldott, Feladvány módban indított egyedi feladatsorral rendelkező
Játékos – 1 db Samsung Galaxy Tab 4 7.0” tablet

Sorsolásos kategória
40 db Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 típusú vezeték nélküli egeret sorsolunk ki a
benevezett Játékos között, a sorsoláson a három egyéni nyertes nem vesz részt.
Egyéni és sorsolásos kategóriában, egy nyertes csak egy nyereményre jogosult és egy
törvényes képviselő csak egy nyereményt vehet át.
Iskolai különdíj kategória
Iskolai különdíjjal jutalmazzuk azt a 10 intézményt, melyből a Játék során a legtöbb,
egyértelműen azonosítható regisztráció érkezik a Játék időtartama alatt.
- 10 db társasjáték csomag
A Szervező fenntartja a jogot, hogy egyes nyereményeket ne osszon ki, valamint, hogy
holtverseny esetén a nyertesek között sorsolással döntsön, vagy a nyereményeket megossza.
7. További követelmények
Szervező kizár minden olyan játékost és intézményt a Játékból, aki a Játék során:
 kereskedelmi márkát és/vagy terméket megjelenít vagy megemlít,
 erőszakos/durva és/vagy erkölcstelen tartalmat vagy cselekményt jelenít meg,
 a játék normális menetétől eltérő módon játszik,
 a regisztrációt és/vagy a játék menetét bármilyen technikai módon befolyásolja.
8. Adatvédelem
A tehetseg.hu és a csibÉSZtúra.hu honlapokon található Adatkezelési Szabályzat
rendelkezéseit a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel kell alkalmazni. A Játékos,
illetőleg a Játékost nevező törvényes képviselője a Játékszabályzat elfogadásával az

adatvédelmi rendelkezéseket elfogadja, és az adatkezeléshez hozzájárul. A kezelt adatok köre
a törvényes képviselő adataira is kiterjed. Az adatkezelés célja: a Játékon történő részvétel
biztosítása, a Játékosok elérhetőségeinek rögzítése. A Szervező az adatkezelés vonatkozásában
adatkezelőnek minősül.
A nevezés során a Játékos törvényes képviselője megadja a Játékos törvényes képviselője email címét, továbbá a Játékos felhasználónevét, Játékos e-mail címét, születési idejét. Az
adatokat kizárólag a részvételre való jogosultság megállapítása érdekében kérjük be.
A Játékos, illetőleg törvényes képviselője kijelenti, hogy tudomásul veszi azt, hogy a nyertesek
kisorsolását követően a Szervező további személyes adatok (név, lakcím, stb.) rendelkezésre
bocsátását kérheti a nyertes Játékosok törvényes képviselőjétől, amelyek a nyeremény
átvételével kapcsolatos feladatok lebonyolításához szükségesek.
9. Játékszabály
A Játék időtartama alatt a nevezett és regisztrált Játékosok szabadon játszhatnak a
csibÉSZtúra.hu oldalon elhelyezett digitális tartalmakkal.
A tartalmak:
 Agytorna játékok
 Feladvány módban indított feladatsorok
 csibÉSZteszt módban indított feladatsorok
Egyéni eredmény kategóriában a Játékosok a digitális tartalmak játszásával, megoldásával
lehetnek esélyesek a nyeremények megnyerésére, amennyiben valamelyik alkategóriában
kiemelkedően teljesítenek. Az elért teljesítményeket a csibÉSZtúra.hu szoftver zárt
adatbázisából, a játék zárását követően kinyert, május 31-i állapot szerinti statisztika alapján
értékeljük.
A sorsolásos kategóriában minden nevezett és regisztrált Játékos részt vesz, a három egyéni
alkategóriában nyertest kivéve.
A különdíjakra azon intézmények jogosultak, amelyek nevében a legtöbb azonosítható
regisztráció érkezett a csibÉSZtúra.hu honlapon.
10. Nyereménysorsolás
A sorsolásos kategória, valamint holtverseny esetén a nyertesek sorsolására 2015. június 3-án
szerdán 12 órakor kerül sor.
11. A sorsolás helyszíne
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége – 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
12. Sorsolás menete és a nyertesek értesítése
A játékban a Játékosok egyénileg vesznek részt. Minden sorsolás kézi-, véletlenszerű
kiválasztással történik. A sorsolásos kategóriában összesen 5 db tartaléknyertes kisorsolására
is sor kerül. Amennyiben az első 40 helyen kiválasztott nyertesek valamelyike nem felel meg a
jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, tartaléknyertes lép a helyébe.
A nyertesek törvényes képviselőjét (minden kategóriában) e-mailben értesítjük 2015. június 5ig. Amennyiben a törvényes képviselő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményéért

– azaz nem lehet vele kapcsolatot létesíteni a jelentkezés során megadott e-mail címen –,
akkor a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságát elveszíti.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.
A nyereményeket a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ajánlja fel. A Szervező a
nyertesek listáját 2015. június 5-ig teszi közzé a tehetseg.hu honlapon.
A nyeremények átvételére a Szervező eredményhirdetést szervez, várhatóan 2015. június 20ig. A nyereményeket kizárólag a nevezést leadó törvényes képviselő vagy 18. életévét betöltött
meghatalmazottja (írásbeli meghatalmazás, két tanúval) veheti át, különdíj esetében az
intézménnyel külön kerül egyeztetésre a nyeremények átadása.
A nyeremények közül a 10 000 Ft értéket meghaladó nyeremények kizárólag személyesen
vehetők át az eredményhirdetésen, vagy a Szervezővel külön egyeztetett időpontban 2015.
június 30-ig. A 10 000 Ft feletti nyeremények esetében postázásra és egyéb kézbesítésre nincs
lehetőség.
13. Általános feltételek
Játékos és törvényes képviselője a Játékban való részvétellel jelen hivatalos Szabályzatot
automatikusan elfogadja. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható
okokból a Játékot törölje, vagy bármikor felfüggessze. Szervező és a Játék lebonyolításában
részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a
Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből,
a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
A Játékkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható az info@tehetseg.hu mail címen.
Szervező a nyeremények tekintetében felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét
jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti,
akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.
Amennyiben a nyertes Játékos törvényes képviselője a postai úton megküldött (10 000 Ft
alatti) nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Játékban való részvételhez a játékszabályzatban
rögzített nevezés és regisztráció szükséges.

Budapest, 2015. május 8.

