
    

 

Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ 

Online nyílt nap regisztrációs nyereményjáték 
 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ (Értesítési cím: 8900, Zalaegerszeg, Gasparich Márk 

utca 18/A) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék)   

 

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei: 

Honlap: www.zek.uni-pannon.hu 

Facebook oldal: www.facebook.com/uni.zek  

E-mail: kommunikacio@zek.uni-pannon.hu 

 

1. A Játékban történő részvétel feltételei 

 

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt 

feltételeket és szabályokat. A Játékban a részvétel önkéntesen történik. 

 

A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A Játékos a játékra történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és 

azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését 

nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a 

Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 

Játékszabályzat szerint történik.  

 

A Játékban való részvételre a megadott Google Forms regisztrációs felületen a játék időtartama alatt 

leadott regisztráció jogosít fel. 

 

A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel 

(továbbiakban: Játékos): 

a.) a Játék ideje alatt valós adataival regisztrál a megadott Google Forms regisztrációs űrlapon 

       (név, középiskola, email cím) 

  b.) elfogadja jelen nyereményjáték szabályzatot és adatkezelési tájékoztatót. 

c.) aki a 14. életévét betöltötte 

d.) aki magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik 

 

2. A játék időtartama 

 

A Játék 2021.11.23. 12:00 – 2021.12.10. 12:00 között tart. 

Ezen időszakot megelőző vagy ezen időszak utáni időpontban történt regisztrációk nem vesznek részt     a 

Játékban. 

 

3. Sorsolás 

 

A nyeremény sorsolás a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően (kézi sorsolás), nem 

visszatevéses módszerrel történik. A sorsolás nem nyilvános és a Szervező értesítési címén történik.  

 

http://www.facebook.com/uni.zek
mailto:kommunikacio@zek.uni-pannon.hu


    

 

Azért, hogy a Nyeremény gazdára találhasson, Szervező tartaléknyertest sorsol, aki a nyertes kiesése estén 

jogosulttá válhatnak a nyereményre. 

 

A Nyertes nevét, a Szervező a hivatalos facebook oldalán tájékoztató jelleggel közzéteszi. 

  

A sorsolás időpontja: 

2021. december 10. 18:00 

 

4. Nyeremény 

 

Az 1. pontban rögzített feltételeket teljesítő Játékosok között az alábbi ajándékok kerülnek kisorsolásra:  

 

1 db Lenovo táblagép  

Nyertes: 1 fő  

 

A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át. 

 

5. A nyeremény átadása  

 

A Szervező a Nyertest a regisztrációkor megadott email címen értesíti a nyeremény átvételének 

részleteiről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül. Az email cím helyessége és működése, valamint 

a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele Játékos felelőssége. A nyertes 

köteles 5 napon belül visszaigazolni a nyeremény átvételi szándékát. Amennyiben a Nyertest a Szervező 

valamely okból kizárja, vagy a nyertessel való kapcsolatfelvétel az első kiértesítési kísérlettől számított 5. 

naptári napon belül nem jár sikerrel, úgy a Nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre és a 

Tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.  

 

Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból 

korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a 

Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való 

hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt –jogosult. 

 

 

8. Az adatok kezelése és védelme  

 

A Játékos a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy 

adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és 

feldolgozza. Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás 

önkéntes. A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és 

indoklás nélkül ingyenesen visszavonhatja az kommunikacio@zek.uni-pannon.hu e-mail címen; vagy 

postán is jelezheti a Szervező részére küldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb 

beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken 

kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése.  

 

 

 

 


