Nyereményjáték játékszabályzat
I. A Szervező
Szervező és lebonyolító: Kaposvári Szakképzési Centrum (a továbbiakban Szervező és
Lebonyolító)
székhelye: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/A.
Szervező végzi a nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.
A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező és Lebonyolító
kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező és Lebonyolító által, az
adatok egyeztetése is a Szervező és Lebonyolító által fog történni.
II. Játékfeltételek
A Játékban a felső tagozatos (5-8. évfolyamos) tanulók vehetnek részt.
A Játékban nem vehetnek részt Szervező és Lebonyolító személyek hozzátartozói.
A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen
Játékszabályzatban foglaltakat.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése,
fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között:
Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén
elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű
felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget
nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a
Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A
Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért
vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából
adódnak.
A Szervező üzemelteti a Kaposvári Szakképzési Centrum hivatalos honlapját, amely a
www.kszc.hu alatt található.

III. A Játék menete
A Játék időtartama: 2020. május 4.- 2020. június 15.
A Játék időtartama alatt egy e-mail címről hetente egy megfejtést lehet beküldeni.
Nyeremények: A helyesen válaszoló Játékosok közül minden héten az első helyes megfejtést
beküldő számára a Kaposvári Szakképzési Centrum ajándékcsomagja kerül átadásra.
A Játék végén a legtöbb helyes megfejtést beküldők között egy újabb ajándékcsomag (fődíj)
kerül kisorsolásra.
A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.
IV. Nyertesek kiválasztása
A helyesen válaszolók közül minden héten az első helyes megfejtést beküldő kerül heti
Nyertesként kiválasztásra, a Játék végén a legtöbb helyes megfejtést beküldők közül 1 db fődíj
Nyertes kerül kiválasztásra, véletlenszerű sorsolással.
A heti nyertesek kiválasztásának időpontjai: 2020. május 8., 15., 22., 29., június 5. és 12. 10:00
óra.
A fődíj sorsolásának időpontja: 2020. június 15.
A nyerteseket e-mailben értesítjük, a Kaposvári Szakképzési Centrum honlapján nevét,
évfolyamát és iskoláját nyilvánosságra hozzuk.
A nyertes válasz emailben legkésőbb 5 munkanapon belül köteles elküldeni postázási címét a
nyereménye eljuttatása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a
nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes
helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a
nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes
kiválasztására nem kerül sor.

V. Értesítés, nyeremények átvétele
A nyereményeket postai úton juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez az általuk megadott címre,
egyszeri alkalommal, a nyertessel való címegyeztetést követő 15 napon belül. A sikertelen
értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon
felhasználhatja.

