NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal pecsétgyűjtési nyereményjátékának szabályzata
1. A SZERVEZŐ
Az ICC „IronCurtainCycling” projekt SIHU-101 keretében megvalósuló Pecsételő rendszer
pecsétgyűjtő nyereményjátékának (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal (székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) (továbbiakban,
mint Szervező).
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1 A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”)
vehet részt, aki a jelen Nyereményjáték Szabályzat 3. pontjában meghatározott pecsétgyűjtési
időszakok során 10 db pecsétet gyűjt össze a Pecsételő lapon a Pecsételő rendszerhez csatlakozott 10
különböző kerékpáros Szolgáltatónál (3. pont). A Pecsételő lap a Pecsételő rendszerhez csatlakozott
kerékpáros szolgáltatóknál vagy a projekt honlapján elérhető Pecsételő füzet középső oldalán
található. A Játékos a Pecsételő lapot hiánytalanul, olvashatóan kitöltve postázza a Szervező részére.
A Pecsételő lap aláírásával elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatban (a továbbiakban:
”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.
2.2 Azok, akik nem gyűjtik össze a 10 db különböző kerékpáros szolgáltatóktól származó pecsétet a
Pecsételő lapon, nem vehetnek részt a Játékban.
2.3 A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. A Játékos a Játék éves
időtartama alatt egy Pecsételő lapot nyújthat be a Szervező részére, és vele egy háztartásban élő nem
indulhat külön a Játékban. Amennyiben a Játékos, illetve a vele egy háztartásban élők az előírás
ellenére több Pecsételő lapot nyújtanak be, úgy a Szervező az elsőként beküldött, hiánytalanul kitöltött
Pecsételő lapot veszi figyelembe.
2.4 A Pecsételő lap leadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék Szervezőn kívülálló okok miatti
meghiúsulásból (pl.: nyitvatartási időn kívüli látogatás) fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.5 A Pecsételő lapokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja,
és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja.
3. A JÁTÉK LEÍRÁSA
A Játékos az elkövetkező 8 évben (2019 – 2026) az alábbi pecsétgyűjtő időszakokban tudja
összegyűjteni a 10 db pecsétet a Pecsételő rendszerhez csatlakozott 10 különböző partnernél, a
Pecsételő
füzetben,
illetve
a
projekt
weboldalán
(http://www.vasmegye.hu/fejlesztesek/projektek/nemzetkozi-projektek) feltüntetett nyitvatartási
időszakban:
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1.

2019. évi pecsétgyűjtési időszak: 2019. július – 2019. november 8.

2.

2020. évi pecsétgyűjtési időszak: 2020. január 1. – 2020. november 13.

3.

2021. évi pecsétgyűjtési időszak: 2021. január 1. – 2021. november 15.

4.

2022. évi pecsétgyűjtési időszak: 2022. január 1. – 2022. november 15.

5.

2023. évi pecsétgyűjtési időszak: 2023. január 1. – 2023. november 15.

6.

2024. évi pecsétgyűjtési időszak: 2024. január 1. – 2024. november 15.

7.

2025. évi pecsétgyűjtési időszak: 2025. január 1. – 2025. november 14.

8.

2026. évi pecsétgyűjtési időszak: 2026. január 1. – 2026. november 13.
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A pecsétet az egyes kerékpáros szolgáltatók kinevezett személyzete fogja a Pecsételő lapra pecsételni.
Amikor a Játékos összegyűjtötte a 10 db pecsétet, a betelt Pecsételő lapot hiánytalanul kitöltve
postázza a Szervező részére, az alábbi címre:
„Pecsétgyűjtő nyereményjáték”
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Nemzetközi Csoport
H-9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
A Pecsételő lap a Szervező részére történő határidőn belül kézbesítésével a Játékos részt vesz a
nyereménysorsoláson.
A Pecsételő rendszerbe részt vevő kerékpáros szolgáltatók a következők:
Ssz.:

Partner

1

Andrássy-Szapáry Kastély

Cím
8879 Szécsisziget, Kossuth
Lajos utca 10.

Kapcsolat

E-mail cím

2

Bognárház

9983 Alsószölnök, Fő út 38.

+36309731208

info@alsoszolnok.hu

3

Csömödéri kisvasút

8957 Csömödér, Vasút u. 2.

+3630/474-2079

erdeivasut@zalaerdo.hu

4

Dömeföldi Tájház

+0630/2137137

pakakonyvtar@gmail.com

5

Fazekasház Magyarszombatfa

+3694544003

albertkeramia@gmail.com

6

Hetési Szőttes Múzeum

+36 20 242 7307

jegyzo@redics.hu

7

Kerka vízimalom

8956 Páka, Dömeföldi út 18.
9946 Magyarszombatfa, Fő út
52/A.
8969 Zalaszombatfa, Kossuth
utca 27.
8879 Szécsisziget, Rákóczi F. u.
1.

+3620/485-9008

info@kerkavizimalom.hu

8

Kétvölgyi Népi Műemlékház

+3630/474-5628

ketvolgyvendeghaz@gmail.com

9

Kühár Emlékház

+36306088695

martin.ropos@slovenci.hu

10

Lápok háza

9982 Kétvölgy Fő u.36.
9985 Felsőszölnök, Templom
út 11.
9935 Szőce, Ady Endre utca
3/2 hrsz.

+3694548034

tourinform.orseg@gmail.com

11

Lovászi légópince

8878 Lovászi

+3692/576-020

lovaszionkormanyzat@gmail.com

+36 92 376 031

szecsionk@freemail.hu

Ssz.:
12

Malom Látogatóközpont

Cím
9941 Őriszentpéter, Városszer
116.

13

Márokföldi Kalandpark

8976 Márokföld

14

Mjus World Resort&Thermal Park

info@mjusworld.com

15

ÖNPI 2000 Látogatóközpont
Őrségi Népi Műemlékegyüttes
Pityerszer
Őrségi Patakparti Alpaka Farm és
Panzió

9900 Körmend, Rákóczi u. 154. +06 94 514 111
9941 Őriszentpéter, Városszer
57.
+3694548034
9942 Szalafő, Pityerszer

+3694548034

tourinform.orseg@gmail.com

9934 Szaknyér, Petőfi út 1.

+36 30 851 5556

info@alpacafarmhungary.com

8956 Páka, Kossuth út 41.
9970 Szentgotthárd, Hunyadi
utca 6.

+36-92/378-014

pakakonyvtar@gmail.com

+3694380099

molnar.piroska@mfvk.hu

8948 Nova, Fő utca 1.
9970 Szentgotthárd, Füzesi út
3.

+36-92/577-26

novaph@freemail.hu

+36 94/554-066

reservation@gotthardhotel.hu

16
17
18

Partner

Kapcsolat

E-mail cím
3

+36694548038

info@orseg.hu

+3630/720 7422

marokfoldikalandpark@gmail.com

kovacs.mesterhazy@gmail.com

20

Páka Öveges Ház
Pável Ágoston Helytörténeti és
Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény
Plánder Ferenc Helytörténeti
Gyűjtemény (Nova)

21

St. Gotthard Hotel &Conference

22

Szent Péter templom

23

+36304489276

24

Szentháromság templom
9946 Velemér, Paprét
Szikszay Edit Helytörténeti és Néprajzi 9941 Őriszentpéter, Városszer
Gyűjtemény
55.

+3694428022

orimuvhaz@gmail.com

25

Szlovén Mintagazdaság

9985 Felsőszölnök, Fő út 65.

+36302175455

szlovenvidek@gmail.com

26

Szlovén Tájház

9982 Orfalu, Fő út

+3620/255-7895

andovci69@gmail.com

27

Bánffy Központ

+ 386 577 66 60

info@mnmi-zkmn.si

28

Razprseni Hotel Vinarium

+386 1 200 94 22

info@hotelvinarium.si

29

TROPSKI VRT

Glavnaulica 32, 9220 Lendava
Čentiba, Lendavskacesta 19,
9220 Lendava
Dobrovnik-Dobronak 115 F
9223 Dobrovnik-Dobronak

info@tropskivrt.si

30

Gradi Vár

Grad 191, 9264 Grad

+386 51 389 000
+386 2 551 88 60
'+386 31 354 149

31

Vadvirág méhes- és gyógyítókert

9982 Orfalu, Fő u. 44.

+36203408735

vadviragmeheskert@gmail.com

32

BUKOVNIŠKO JEZERO

+386/41-349-927

turizem@dobrovnik.si

33

PAVILJON EXPANO

+386 (0)8 201 53 70

info@expano.si

34

HRANILNICA PREKMURSKIH DOBROT

35

Pomurski muzej Murska Sobota

9223 Dobrovnik
Bakovska ulica 41, 9000
Murska Sobota
Slovenska ulica 41, 9000 M.
Sobota
Trubarjev drevored 4, 9000
Murska Sobota
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9941 Őriszentpéter,
Templomszer 17.

+36302555640

park.goricko@siol.net

+386 2 534 11 30
+386 2 535 1458

A kerékpáros szolgáltatókról, az elérhetőségeikről és a
ahttp://www.vasmegye.hu/fejlesztesek/projektek/nemzetkozi-projektek
tájékozódhatnak a Játékosok.

info@pomurski-muzej.si

nyitvatartási

idejükről
weboldalon

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék a 3. pontban meghirdetett pecsétgyűjtő időszakokban zajlik a 2019 – 2026 időszakban. Egy
Játékos minden pecsételő időszakban indulhat, de csak új Pecsételő lappal. Minden pecsétgyűjtési
időszakban új nyeremény kerül kisorsolásra. A pecsétgyűjtési időszakokon kívül leadott Pecsételő
lapok a Játékban nem vesznek részt. A Játékban való részvétel feltétele a Pecsételő lapon található 10
db különböző kerékpáros szolgáltatóktól származó pecsét adott pecsétgyűjtő időszakban történő
összegyűjtése, valamint a Pecsételő lap határidőig történő beérkezése a Szervezőhöz.
5. A JÁTÉK MENETE, NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS
5.1 Azon Játékosok, akik a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, 10 db pecsétet tartalmazó Pecsételő
lapot postázzák a Szervező részére és a beküldési határidő előtt az meg is érkezik, bekerülnek a
nyereménysorsolásba. A sorsolást a Szervező képviselője végzi el az alábbi módon.
A nyereménysorsolás menete: a beküldött pecsételő lapok egy dobozba kerülnek elhelyezésre, melyek
közül a meghatározott sorsolási napon 1 db nyertes, valamint 1 db tartalék nyertes Pecsételő lap kerül
kihúzásra. A nyertes Pecsételő lap kihúzását a Szervező képviselője hajtja végre.
A Szervező az egyes sorsolásokon 1 fő tartaléknyertest is kisorsol arra az esetre, ha a nyertes nem
működik együtt a Szervezővel vagy a Nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Játékból
kizárásra kerül.
A Játék során az egyes pecsételő időszakokban az alábbi 8 db nyeremény valamelyike kerül
kisorsolásra:
1 db családi (2 felnőtt és 2 gyerek részére) fürdőbelépő a Szentgotthárdi Thermalparkba
1 db 3 nap / 2 éjre szóló szállásutalvány 2 fő részére, félpanziós ellátással a szentgotthárdi
GotthardTherme Hotel & Conference –ben
3. 6 db családi (4 fő részére) fürdőbelépő a körmendi Termálparkba.
1.
2.

5.2 Az 5.1 pontban megjelölt Nyeremények sorsolásának időpontja:


2019. évi pecsétgyűjtési időszak: 2019. július – 2019. november 8.
-



2020. évi pecsétgyűjtési időszak: 2020. január 1. – 2020. november 13.
-



beküldési határidő: 2019. november 8.
sorsolás időpontja: 2019. november 15.

beküldési határidő: 2020. november 13.
sorsolás időpontja: 2019. november 30.

2021. évi pecsétgyűjtési időszak: 2021. január 1. – 2021. november 15.
-

beküldési határidő: 2021. november 15.
sorsolás időpontja: 2021. november 30.
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2022. évi pecsétgyűjtési időszak: 2022. január 1. – 2022. november 15.
-



2023. évi pecsétgyűjtési időszak: 2023. január 1. – 2023. november 15.
-



beküldési határidő: 2024. november 15.
sorsolás időpontja: 2024. november 29.

2025. évi pecsétgyűjtési időszak: 2025. január 1. – 2025. november 14.
-



beküldési határidő: 2023. november 15.
sorsolás időpontja: 2023. november 30.

2024. évi pecsétgyűjtési időszak: 2024. január 1. – 2024. november 15.
-



beküldési határidő: 2022. november 15.
sorsolás időpontja: 2022. november 30.

beküldési határidő: 2025. november 14.
sorsolás időpontja: 2025. november 28.

2026. évi pecsétgyűjtési időszak: 2026. január 1. – 2026. november 13.
-

beküldési határidő: 2026. november 13.
sorsolás időpontja: 2026. november 30.

5.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
6. NYERTES KIÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY BEVÁLTÁSA
6.1 A Szervező postai úton értesíti a nyertes Pecsételő lap tulajdonosát a nyereményről, és egy Igazoló
lapot is kiküld a nyertesnek, amellyel be tudja váltani a nyereményét;
6.2 Az Igazoló lap tartalma:
- Nyertes neve
- Nyereményjáték megnevezése
- Nyeremény pontos megnevezése
- Nyeremény felajánlójának neve, címe, e-mail címe, telefonszáma
- A nyeremény beválthatóságának időszaka
- Projekt megnevezése
- Projekt logo és Interreg program logo
- Szervező képviselőjének neve, aláírása, pecsét
6.3 A postai értesítés postára adásának határideje a sorsolást követő legfeljebb 5. munkanap.
6.4 A sorsolás napján megtörténik a nyertes nevének közzététele a projekt honlapján
(http://www.vasmegye.hu/fejlesztesek/projektek/nemzetkozi-projektek).
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6.5 A következő évi nyereményjáték meghirdetése, és az aktualizált pecsételő lap közzététele a projekt
honlapján legkésőbb minden év december 31-ig történik meg.
6.6 A Szervező kizárhatja a Játékból azt a személyt, akinek a részére a nyereményt azért nem lehet
átadni, mert megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem
felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.
7. ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1 A Játékos a Pecsételő lap beküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa
a Pecsételő lapon megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója a Játék
lebonyolítása céljából, továbbá a Játékban elnyert nyeremény kapcsán teljesítendő esetleges adó- és
járulékfizetési kötelezettség teljesítése céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelésében a
kerékpáros szolgáltató partnerek, mint adatkezelők vesznek részt, továbbá részt vesz a Szervező, mint
adatkezelő és adatfeldolgozó.
7.2. A Játékosok a Pecsételő lap leadásával tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy:
-

nyertesség esetén a megadott nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték
nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a weboldalán
(http://www.vasmegye.hu/fejlesztesek/projektek/nemzetkozi-projektek);
valamint nyertesség esetén a Játékos köteles megadni a Nyeremény kézbesítéséhez és a
Nyeremény kapcsán esetlegesen teljesítendő adó- és járulékfizetési kötelezettség
teljesítéséhez szükséges adatokat: teljes név, postacím, telefonszám, mely adatokat
Szervező csak a Nyeremény kézbesítésének megvalósulásáig kezel és tárol. Ezen adatok
ezután törlésre kerülnek, a Pecsételő lapon megadott adatokat továbbra is tárolja és
kezeli az ehhez való hozzájárulás visszavonásáig.

8. FELELŐSSÉG
8.1.
A
Szervező
kizárja
a
felelősségét
minden,
a http://www.vasmegye.hu/fejlesztesek/projektek/nemzetkozi-projektek weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére, továbbá bármely egyéb visszaélés esetére.
Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, vagy ha
a Játék kimenetelét bármely harmadik személy visszaélésszerűen befolyásolja, úgy ezen esetekre a
Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
8.2. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan elérhető, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb
feltárja, illetve megszüntesse.
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8.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztathassa. A jelen Játékszabályzatot és annak esetleges módosításait közzéteszi a
http://www.vasmegye.hu/fejlesztesek/projektek/nemzetkozi-projektek weboldalon.
Szombathely, 2019. június 28.
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervező
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