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Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ 

Nyereményjáték szabályzat 

Nyílt Nap 2023.01.23. 
 

 

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: 

Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ 

8900, Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18/A 

 

Honlap: www.zek.uni-pannon.hu 

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

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

 

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 játékon történő részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen 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 Kahoot alkalmazáson keresztül, a kvízjátékban történő 

részvétel jogosít fel. 

 

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

(továbbiakban: Játékos): 

a.) valós adataival regisztrált a regisztrációs felületen és személyesen megjelent a nyílt napon, 

illetve a Kahoot kvízjátékban részt vett 

b.) elfogadja jelen nyereményjáték szabályzatot és adatkezelési tájékoztatót.  

c.) aki a 14. életévét betöltötte 

d.) aki magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik 
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A játék időtartama 

 

A Játék a nyílt napon lebonyolításra kerülő Kahoot kvízjáték időtartama. Ennek feltétele az 

előzetes regisztráció a megadott regisztrációs felületen.  

 

A nyereményjáték a nyereménytárgy átadásával zárul. 

 

Sorsolás 

 

A Kahoot kvízjáték során első három helyezést elért Játékos lesz a nyertes.  

 

A nyereményjáték sorsolásának időpontja: 

2023. január 23. hétfő 13:00-16:00 

 

Nyeremény 

Az 1. pontban rögzített feltételeket teljesítő nyertes Játékosok az alábbi nyereményeket 

vehetik át:  

 

 3 db ajándéktárgy helyezés szerint 

  

Nyertes: 3 fő (a kvízjáték első három helyezettje) 

 

A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át. 

 

A nyeremény átadása 
 

A nyeremény átadása a helyszínen történik a kvízjáték nyertesének kihirdetésével egy időben.  

 

Helyszín:  

Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ 

8900, Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18/A 

Innovációs és Tudásközpont, F épület 

Földszint, F.001. Előadó 

 

 


