
JÁTÉKSZABÁLYZAT -  
NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI  

  
A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő a jelen szabályzatot magára nézve 
kötelezőnek fogadja el.     
  

1. / A nyereményjáték megnevezése, leírása:   
  

Megnevezése: Legyél fesztiváltudósító! (továbbiakban: nyereményjáték).   
  
Leí rása : A pályázó diákok fe l tö l t ik maximum 3 perces v ideójukat a 
www.fesztivalozz.muisz.hu oldalra. A videóban meg kell győzniük a nézőket arról, hogy 
ők lennének a legalkalmasabbak arra, hogy a nyári fesztiválokon videókat készítsenek. A 
videók oszthatóak lesznek, így a Pályázó azt szabadon hirdetheti. Bárki szavazhat, de egy 
videóra mindenki csak egyszer tud szavazni. A szavazáshoz egy rövid regisztráció 
szükséges. A videóban szereplő elemekről a 11. pontban olvashatnak. A három legtöbb 
szavazatot gyűjtő videó készítője jogosult a nyereményre. 
  

2./ A nyereményjáték szervezője:  
  

A nyereményjáték szervezője a MŰISZ Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhelye: 1137 
Budapest, Szent István krt. 24. fszt. 16., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-02-053680, 
adószám: 12142480-2-41)(továbbiakban: Szervező).  
  

3./ A nyereményjátékban részt venni jogosultak személyi köre, a részvétel feltételei, a 
nyereményjátékból kizártak személyi köre:  

  
A nyereményjátékban 18-25 év közötti nappali tagozaton tanuló középiskolai, szakiskolai, 
gimnáziumi diákok, hallgatók vehetnek részt.  
  
A regisztráló személy köteles feliratkozni a Szervező hírlevelére, a 4. pontban foglalt 
adatait megadni a Szervezőnek.   
  
A nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, a Megbízott vezető tisztségviselője, és 
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)) Nem vehetnek részt továbbá a 
nyereményjátékban az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők 
és azok közeli hozzátartozói.  
A nyereményjátékban az 5./ pont szerint, az annak során kizártak sem vehetnek részt.    
  

http://www.fesztivalozz.muisz.hu


4./ Regisztráció, a nyereményjáték időtartama: 
  

A nyereményjátékra a Szervező www.fesztivalozz.muisz.hu internetes oldalán lehet 
regisztrálni.  

  
A regisztráció során Szervező által kért adatok:   
- vezetéknév  
- keresztnév  
- e-mail cím  
- melyik fesztiválón kíván tudósító lenni 
- életkor 
- telefonszám 
- diákigazolvány szám 

Amennyiben a diák még kiskorú a szülőktől szükséges részvételi engedélyt küldje el a 
marketing@muisz.hu e-mail címre. 

A nyereményjáték időtartama: 2019.04.01-2019.06.25.   
  
A nyereményjátékban kizárólag a megadott internetes oldalon keresztül lehet részt venni.  

  
5./ A nyereményjátékból, az annak során történő kizárás:  
  

A feltöltés:   
A Szervező fenntartja arra jogot, hogy a játékszabályzat megsértése esetén, az ezért felelős 
személyt kizárja a nyereményjátékból, és az esetleges felmerülő károkat érvényesítse vele 
szemben. Azon személyek, akik nem a játékszabályzatban foglalt témájú videót töltenek 
fel, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek.  

  
6./ Nyeremény:  
  

A három legtöbb szavazatot elérő videó készítője részt vehet az általa kiválasztott 
fesztiválon. Amennyiben mind a három nyertes ugyanazon fesztiválon kíván részt venni, 
úgy a 2. és 3. helyezett választhat a másik két fesztivál közül. 

A Nyertesek a napijegy árán kívül az adott napra bruttó 2000 Ft/óra fizetést kapnak reggel 
11 és este 21 óra közötti időtartamra. 
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A Nyertesek egy, a Szervező áltál meghatározott személlyel mennek ki és készítenek 
videókat.  

A Szervező biztosítja a felvételhez szükséges eszközöket (akciókamera, mikrofon). A Nyertes 
a Szervező felszerelésén kívül a sajátját is igénybe veheti, amennyiben rendelkezik hasonló 
felszereléssel.  

7./ A nyereményjáték sorsolása, nyeremény átvétele  
  
A Szervező ellenőrzi, hogy ki volt az a 3 játékos, akinek a legtöbb szavazata van. Őket e-
mailben értesíti. A Nyertes saját maga gondoskodik a napijegyéről, amelynek árát a 
fesztivált követően számla bemutatása ellenében visszakap, amennyiben teljesítette a 
szerződésben foglaltakat.  
  

8./ Felelősség kizárása  
   

A Szervező nem vállal felelősséget olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a 
nyereményjátékban való részvételből fakadnak, kivéve, ha a károk neki felróhatóak.  

 9./ Feltölthető videók  
   
A Szervező csak olyan videókat fogad el, amelyek a jó ízlés határain belül vannak. A 
videókon nem szerepelhet drogfogyasztás, szexuális tartalom, teljesen fedetlen test. Ezen 
kívül a videókon nem szerepelhet bármilyen bűncselekménnyel kapcsolatos tevékenység 
(rongálás, nyilvános alkoholfogyasztás, verekedés, lopással kapcsolatos cselekvés). A játékos 
olyan videót tölthet fel, amely legális keretek között készült. 

10./ További rendelkezések   
  

- A nyereményjátékban résztvevők adatait a Szervező az Adatkezelési szabályzata 
(www.muisz.hu alatt) alapján kezeli.  

  
- A nyeremény nem átruházható és más dologra nem váltható át.   

  
- A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.  

  
- A nyeremény átvételével összefüggő költségek a részvevőt terhelik.   
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- A Szervező saját maga szavatosságot, jótállást nem biztosít a nyereményre, annak 
szolgáltatója felel ezen jogok érvényesüléséért.   

 11./ Vállalások  
   
A Nyertesek, a saját ötleteiken kívül, a Szervezők által megadott pontokból is választhatnak, 
meríthetnek ötletet. Például: 

- a fesztivál ételkínálata: a Nyertes találja meg a szerinte legjobb ételt a fesztiválon 

- a fesztivál ételkínálata: a Nyertes találja meg a szerinte leghasznosabb ételt a 
fesztiválon 

- a fesztivál programjai: a Nyertes keressen fel legalább 2 olyan programot a fesztivál 
területén, amely nem koncert (például: chill sarok, szponzorok kitelepülése) 

- a fesztivál italkínálata: a Nyertes találjon 2 olyan helyet, amely kitűnik a többi közül 
például italkínálatban vagy kinézetben 

- érdekes arcok: a fesztiválozó keressen legalább 2 olyan arcot a fesztiválon, aki kitűnik 
a tömegből, velük készítsen interjút 

- a Nyertes készítsen interjút egy olyan személlyel, aki sátrazik: miért jó sátrazni? 

- a Nyertes készítsen felvételt koncerteken 

-

A Nyertes tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésével vállalja, hogy a munkaidőn 
belül nem fogyaszt alkoholt és egyéb tudatmódosító szereket. Abban az esetben, ha a 
Nyertes ezt nem tartja be, a Szerződés érvényét veszti, a Szervező nem köteles vállalni a 
szerződésben foglaltakat. 

---------------------------------------------- 


