
„Osztálykirándulás. Hu – őszi nyereményjáték” 

nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) 

 

1. A Pannon-Servus Kft. (székhely: 7624 Pécs Tiborc utca 72, cégjegyzékszám: 0209070901 továbbiakban: 

Szervező), „Nyereményjáték” nevű promóciót szervez (továbbiakban: Játék), amelyben azok a jelen 

játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 2. pontjában meghatározott személyek (továbbiakban: 

Játékos) vehetnek részt. 

A Játék során öt darab nyeremény kerül kisorsolásra azon Játékosok között, akik a Játékra jelentkeznek. A 

Játék ideje (lásd 3. pont) alatta jelen Játékszabályzatban meghatározott módon regisztrálnak (lásd 4. pont) 

(továbbiakban: Regisztráció). 

A Játékosoknak meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek is. A Játékos a regisztráció 

elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot. A játék lebonyolítója 

(továbbiakban: Lebonyolító) a Pannon-Servus Kft. (s(székhely: 7624 Pécs Tiborc utca 72, cégjegyzékszám: 

0209070901) 

2. A Szervező megbízásából a Lebonyolító által lebonyolított Játékban kizárólag azon személyek vehetnek 

részt Játékosként, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek: 

a) a játékban csak és kizárólag Magyarországon, vagy Magyarországgal határos országban bejelentett 

állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, cselekvőképes, természetes személy vehet részt. 

b) a játékból minden olyan játékos kizárásra kerül, aki nem valós e-mail címmel és névvel regisztrál a 

játékba. Ezt a sorsolás megelőzően vizsgáljuk. 

c) a Játék ideje alatt a nyereményjátékhoz szükséges regisztrációs folyamatot elvégzi. 

3. A Játék 2017. március 21. 00:00:01 másodpercétől 2017. április 2. 23:59:59 másodpercéig tart. Az ezen 

időtartam előtt vagy után, illetve nem vagy nem megfelelően beküldött Regisztrációk a Játékban nem 

vesznek részt. 

A Szervező a Játék időtartamára 7 darab nyereményt határoz meg, melynek kisorsolására 2017.04.04-én, 

17:00-kor kerül sor. A játékban résztvevő nyerő játékos kisorsolása véletlenszám-generáló számítógépes 

sorsoló program útján történik, 2017.04.04-én 17:00 órakor. A sorsolás eredménye az Osztálykirándulás.hu 

közösségi oldalain jelenik meg, valamint a nyertes személyeket e-mailben is értesíti a Szervező. Egy 

érvényesen beküldött Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék rendszerének adatbázisában 

rögzítették. A Pályázatok beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésnek a szerver belső órája szerinti 

időpontja. 

A Játékosok nyerési esélyeiket több Regisztrációval nem növelhetik. A Játékosok egy Regisztráció adatait 



csak egyszer küldhetik be. Minden létező érvényes Regisztráció a Játék teljes időtartama során csak egyszer, 

az első beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban. 

A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Regisztrációkat azonnal megvizsgálnia, hogy azok érvényesek-e, 

azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. 

4. A nyereményjátékban való részvételhez kötött folyamat: 

a, A Játékban kizárólag azon személyek vehetnek részt Játékosként, akik a meghatározott módon 

regisztrálnak, 

b, A regisztrálás folyamata: az Osztálykirándulás. Hu landing oldalán (http://lp.osztalykirandulas.hu/nyerj-

osztalykirandulast) történik, a személyes adatok megadásával (keresztnév, vezetéknév, email cím, 

foglalkozás /diák, tanár, szülő/). 

5. A játékban bárki részt vehet, legyen az pedagógus, diák, családtag vagy barát. Ugyanakkor a nyereményt 

felhasználni csak hazai, vagy külföldi magyar általános és középiskolás osztály használhatja fel. Egy adott 

osztály, csak 1 nyereményt használhat fel 

6. A beküldött Regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl.: hiányzó név vagy emailcím), a Szervező 

érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: online rendszer meghibásodása), a nyeremények 

átvételének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező és a Lebonyolító, illetőleg 

azok megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, felvilágosítást kizárólag az 

posta@osztalykirandulas.hu ügyfélszolgálati e-mail címen keresztül adnak. 

A Nyertest a Szervező a Játékban résztvevő, általa regisztrált e-mail cím segítségével azonosítja, amelyek 

kötelezően kitöltendőek. Az időközbeni esetleges email cím változással járó, valamint a Szervező érdekkörén 

kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Játékos a 

nyereményt az előzetes egyeztetés során megbeszélt helyen és időben veheti át. 

7, A nyeremény 6 darab 1 napos élmény osztálykirándulás a megjelölt programok közül, melyek az 

osztálykirándulás.hu nyereményjátékhoz készített landing oldalán érhetőek el 

(http://lp.osztalykirandulas.hu/nyerj-osztalykirandulast), valamint a fődíj egy 2 napos velencei-tavi 

élménykirándulás. A fődíj tartalmazz egy vízparti szállást, háromszori étkezést, és az alábbi 

élményprogramokból kiválasztott elemeket . A nyeremények tartalmazzák a programok díját és a 

programokhoz közvetlenül kapcsolódó díjakat (animátori díj, pályabérlés stb). A nyeremények NEM 

tartalmazzák az utazás és az esetleges szállás költségeit (a szállás költsége alól kivételt képez a főnyeremény). 

A 7 db élménykirándulásból 4 db pontszám alapján (az első négy legtöbb pontot gyűjtő személy jogosult a 

nyeremény megnyerésére), 3 db sorsolással kerül kiosztásra (a sorsolást segítő applikációnk, mely a 

upviral.com a nyereményjátékban résztvevő személyek között véletlenszerűen kisorsol két személyt). A 

Fődíjat a legtöbb pontot szerző személy nyerheti meg! 

8. Az online játék-szolgáltatást a Szervező a Lebonyolító közreműködésével biztosítja. A Játékban csak és 

http://lp.osztalykirandulas.hu/nyerj-osztalykirandulast


kizárólag az osztálykirándulás.hu oldalain keresztül beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb internetes 

oldalakról beérkező Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek. 

A Szervező, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek nem felelősek és kizárnak 

mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való részvétel során, ideértve különösen, de nem 

kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, 

megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a 

kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve 

jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, 

hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 

károkért, veszteségekért. 

9. A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos használatáról 

és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A 

Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést 

tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok 

elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a 

Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 

A Szervező ezért nem vállal felelősséget az alábbi esetekben sem: 

a) a Játékos Regisztrációját nem helyesen tölti ki, 

b) a Pályázó nem felel meg az előírt feltételeknek. 

A Nyertesek által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. 

10. A Játékban való részvétellel a Játékos önkéntesen, félreérthetetlenül és kifejezetten, az adatkezelésről 

való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játék lebonyolítása, valamint 

marketing célú megkeresés céljából, a szükséges mértékben a Játékos jelen Játékszabályzatban feltüntetett, 

illetve a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezelje. A Játékra történő regisztrációval a 

Játékos tudomásul veszi és elfogadja a Játék részvételi feltételeit, valamint kifejezetten, a megfelelő 

tájékoztatás birtokában hozzájárul a megadott személyes adatainak a Szervező és a Lebonyolító általi, a Játék 

lefolytatása és a Játék tárgyával összefüggő feladatok végrehajtásának,valamint marketing célú megkeresés 

céljából való kezeléséhez, továbbá a Játék lebonyolításában résztvevő személyek részére történő 

továbbításához. A személyes adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a 

vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A 

személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A személyes adatokat a Játék 

megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző 

személyek ismerhetik meg. 

11. A Játékosnak az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 



„Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései (13-17. és 30. alfejezetei) tartalmazzák. A Játékos az adatkezeléssel 

kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását 

vagy törlését. Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a Játékos tiltakozhat a személyes 

adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, 

a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az 

Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a 

Szervező köteles bizonyítani. Amennyiben a felhasználó az Adatvédelmi Törvény szerint kéri személyes 

adatainak törlését, a Szervező számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így 

nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok 

törlésére vonatkozó kéréssel a felhasználó visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a 

személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. A 

Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvételt készíteni, 

amelyet jogosult idő és felhasználási mód korlátozás és külön díjazás nélkül felhasználni. 

A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 

történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes 

adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a posta@osztalykirandulas.hu e-mail címen. Ezen 

kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet 

úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos 

egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a 

posta@osztalykirandulas.hu e-mail címen. 

A megadott adatok kezelője a szervező Pannon-Servus Kft.., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a 

Szervező (Pannon-Servus Kft..) végzi, mint adatfeldolgozó. 

A nyereményjátékban való regisztrációval a játékos elfogadja, hogy a nyereményjáték időtartama alatt 

tájékoztató e-maileket küldjön számára a Szervező a nyereményjáték aktuális állásáról. 

Adatkezelési nyilvántartási szám igénylése folyamatban van: NAIH-105709/2016. 

A Játékból ki vannak zárva, így abban Játékosként nem vehetnek részt: 

(a) a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli 

hozzátartozói 

(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, 

földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, 

hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy 

érvénytelen Pályázatot. Továbbá, a Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen 

Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást az 

osztálykirándulás.hu közösségi oldalain közzéteszi. 



Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény 

megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá 

előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen 

vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa 

a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le 

nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – 

ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére. 

A Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható 

okból, a jóváhagyása nélkül történik. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a 

Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága 

alá tartoznak. 

Lebonyolító 

Pannon-Servus Kft. 

7624 Pécs Tiborc utca 72 

Szervező 

Pannon-Servus Kft. 

7624 Pécs Tiborc utca 72 

Pécs, 2017.03.21 


