Az ALDI és Nagy Sportágválasztó plakáttervező verseny Nyereményjáték
Játékszabályzat
A Nyereményjáték Szervezője az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (cím: 2051
Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (továbbiakban Szervező). A lebonyolításban
közreműködő és adatfeldolgozó (a továbbiakban: Lebonyolító) Nagy Sportágválasztó
Szervező Iroda Kft. (1106 Budapest, Maglódi út 12/b).
A Nyereményjáték feltételei:
1. Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjátékra 2015.09.01. 0:00:01 óra és 2015. 09. 30. 23:59:59 óra között
lehet pályázni a Játékszabályzat 3. pontja szerint.
2. Részvételi feltételek
A Játékban részt vehet bármely magyarországi általános iskolai osztály (Pályázó),
melynek egyik tagja sem esik a jelen pontban meghatározott kivételek körébe. A
Játékban való részvételhez osztályfőnöki hozzájárulás szükséges (lásd: 1. számú
melléklet). A Nyerteseknek a Nyeremény felhasználásához szülői beleegyezés
szükséges.
A Játékban nem vehetnek részt: A Szervező alkalmazottai és azok közeli
hozzátartozói, továbbá a Játék lebonyolítását végző Megbízott Nagy Sportágválasztó
Szervező Iroda Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai valamint az
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
A Pályázók a Játékra való regisztrációval automatikusan elfogadják a
Játékszabályzatot, és annak jogi feltételeit. A Szervező fenntartja a változtatás jogát.
A megadott határidőn belül, a megadott módon érkezett valamennyi érvényes
Pályázat részt vesz a Játékban. Egy Pályázó legfeljebb tíz Pályázattal vehet részt a
Nyereményjátékban.
3. A Nyereményjáték menete
Az a Pályázó, aki 2015. szeptember 30. napjáig megtervezi, A4-es formátumban,
szabadon választott technikával elkészíti és legkésőbb 2015. szeptember 30.
napjának végéig postára adja Pályázatát a Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 90. I/16. címre, valamint hiánytalanul megadja a 4.
pontban megjelölt adatokat, részt vesz a Nyereményjátékban.
Pályázat témája: Tervezz az ALDI egészségkampányhoz plakátot!
A Pályázónak a jelen pontban leírtakon felül, Pályázatában meg kell jelölnie azt,
hogy melyik kategóriában vesz részt a Nyereményjátékban.

I.
II.

kategória: 2015/2016 tanévben általános iskola 1-4. osztálya
kategória: 2015/2016 tanévben általános iskola 5-8. osztálya

4. Pályázat beküldésekor megadandó adatok
-

Iskola adatai (név, cím)
Osztály adatai (évfolyam, osztály)
Osztályfőnök adatai (név, cím, telefonszám)
Érvényes működő e-mail cím

5. Érvényes Pályázat
A Nyereményjátékban egy osztály legalább 1 és legfeljebb 10 alkotással vehet részt.
Egy Pályázattal csak egyszer lehet részt venni a Játékban.
Azon Pályázat, amely jelen szabály tartalmi feltételeinek bármely okból nem felel
meg, a Nyereményjátékban nem vesz részt.
A nyereményre abban az esetben jogosult a Nyertes, amennyiben megfelel a
részvételi feltételeknek, továbbá érvényes Pályázatot nyújtott be.
6. Nyeremény
A legjobb, 4 tagú zsűri által kategóriánként kiválasztott, a Pályázatot megnyerő
osztály egy Fővárosi Állat- és Növénykerti (Fővárosi Állat- és Növénykert 1146
Budapest, Állatkerti körút 6-12.) kirándulást nyer, melyre a Szervező biztosítja a
belépőket, az utazás költségét, valamint egy csomagot (péksütemény, fél literes ital,
gyümölcs, müzli szelet) a csoport minden tagja részére maximum 40 főig.
7. Elbírálás
A Pályázatokat 4 tagú zsűri (ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. képviselője, Béres
Alexandra az ALDI Magyarország Élelmiszert Bt. Egészség Nagykövete, vizuális
kultúrában jártas szakember, Koós-Lukács Tímea a Nagy Sportágválasztó Szervező
Iroda Kft. kommunikációs igazgatója) bírálja el szubjektív elbírálási szempontok
alapján, legkésőbb 2015. október 15. napjáig. Az általuk legjobbnak ítélt Pályázatot
díjazzák. Kategóriánként 1, összesen 2 díj kerül odaítélésre. Az elbírálási eljárás
során a Zsűri a Pályázatok között sorrendet állít fel. A Tartaléknyertes ezen
sorrendben lép a kieső Nyertes/Tartaléknyertes helyébe.
A Tartaléknyertesek nyereményigényének életbelépési feltétele, hogy:
- a Nyertes nem felel meg a Játékszabályzatban foglaltaknak,
- nem érhető el a Nyereményjáték lezártát követő 15 napon belül,
- Nyertes az értesítést követő 30 napon belül köteles írásban jelezni a
Szervezőnek átvételi szándékát,
- a Nyertes írásban lemond a nyereményéről.

8. Kihirdetés
A Nyertes Pályázatot létrehozók neve és a nyereményük felkerülnek a
www.sportagvalaszto.hu és a www.aldi.hu honlapra. Szervező továbbá telefonon
értesíti a Nyertest. A Nyeremény átvételével kapcsolatban Megbízó és Szervező
képviselője utólagosan egyeztet a Nyertessel.
9. Nyeremény átvétele
A nyeremények átvételi módja egyedileg kerül egyeztetésre. A Nyertessel az általa
megadott telefonszámon a Szervező megbízottjai veszik fel a kapcsolatot az
eredményhirdetés végét követő 15 napon belül.
A nyeremény átvételére csak a Pályázó vagy az általa kijelölt személy jogosult. A
nyeremények Nyertese köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a
nyeremény átadása megtörténjen. Nyertes a nyereményét 2016.04.30-ig
használhatja fel, ezt követően a nyeremény fel nem használható és készpénzre nem
váltható.
10. Ügyfélszolgálat
A Nyereményjáték ideje alatt ügyfélszolgálat érhető el e-mail-en. A beérkezett emailekre 72 órán belül válaszolunk.
E-mail cím: info@sportagvalaszto.hu
11. Adatvédelem és jogi nyilatkozat
A Nyereményjátékban való részvétel, és így az adatszolgáltatás önkéntes.
A Nyereményjátékban résztvevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes
adataikat (név, cím, mobiltelefonszám, e-mail cím) Szervező és megbízottja a
Nyereményjáték ideje alatt kezelje.
A Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a Pályázó szándékos vagy
gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy
azonosítására alkalmas adatot adott meg.
A Szervező megbízásából az adatok feldolgozását a Nagy Sportágválasztó Szervező
Iroda Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 90. I. emelet/16.) végzi.
Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve gondoskodik az adatok
biztonságáról, azok biztonságos kezeléséről, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
személyes adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Az
adatkezeléssel kapcsolatos jogok esetleges megsértése esetén a Pályázó az
adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
A Nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és
filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár

részleteinek esetlegesen a Szervező bármely reklám-promóciójához történő
felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
Továbbá a Nyertes hozzájárul, hogy adatait a Szervező marketing célra felhasználja.
Ezzel kapcsolatos részletesebb információk az Egyéb rendelkezések és az
Adatvédelem pontok alatt találhatóak.
12. Egyéb rendelkezések
A Nyertest a Játék meghirdetésekor hatályban lévő jogszabály szerint a
nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen
felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. a díj átadása esetén az átadás helyére
történő utazás költsége, stb.) őt terhelik.
Amennyiben a nyeremény átvételekor, az akkor érvényben lévő jogszabály másként
rendelkezik, úgy Szervező az esetleges változásokért (pl. SZJA kötelezettség) nem
felel.
A nem pénzbeli ajándékok és nyeremények készpénzre nem válthatók át, és másra
át nem ruházhatók. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Nyertes a
nyereményt a 9. pontban leírt (értesítést követő 30 napon belül) nem veszi át, úgy a
nyeremény át nem adottnak minősül, helyébe a Tartaléknyertes lép.
A Nyereményjátékról a résztvevők tájékozódhatnak az Nyereményjátékban résztvevő
iskolákban elhelyezett tájékoztató plakátokon, illetve a www.sportagvalaszto.hu és a
www.aldi.hu címen elérhető honlapon.
Szervező fenntartja magának a jogot e hivatalos részvételi feltételek
megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Szervező bármilyen,
módosításról szóló értesítést a www.sportagvalaszto.hu és a www.aldi.hu honlapon
keresztül közöl a Nyereményjáték résztvevőivel.
Az aktuális Játékszabályzat minden esetben www.sportagvalaszto.hu és a
www.aldi.hu weboldalon tekinthető meg.
A Pályázó a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen
Szabályzat teljes tartalmát.
Előfordulhat, hogy a honlapot üzemeltető szolgáltató hibájából vagy a távközlési
szolgáltatón, illetve Szervezőn kívülálló okból a Nyereményjáték honlapja nem érhető
el. A Nyereményjáték feltételeinek elfogadásával a Pályázó tudomásul veszi, hogy a
Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők,
mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák,
az eszközök, és szerverek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. Ezen esetekért a Szervező, és megbízottjai nem felelnek.

A weboldalon található tartalom (pl. szövegek, arculati elemek) a Szervező szellemi
tulajdonát képezik és előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem
használhatóak fel.
13. Vis Maior
Vis maior esemény a Megbízó, vagy Szervező, társaság érdekkörén kívül eső
elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság
rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló
munkabeszüntetés. Megbízó és Szervező nem vonhatók felelősségre nem-, hibásvagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény
időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései szünetelnek olyan mértékben,
amelyben annak teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.
Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-88009/2015.

Budapest, 2015-08-12

