Protexin rajzpályázat részvételi szabályzat 2017

”Rajzold meg Proxi kistestvérét!”
1. A PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE
1.1. Az „Rajzold meg Proxi kistestvérét!” rajzpályázat (továbbiakban Pályázat) szervezője
a Vitaminkosár Kft. (továbbiakban Szervező), székhely: Budapest, Nádorliget u. 7/C.,
cégjegyzékszám:13-09-07-9017, adószám:12359356-2-13
2. A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
2.1 A rajzpályázatban résztvevők feladata, hogy a Protexin termékek Proxi nevű teknős
kabalafigurájának mintájára megrajzolják annak kistestvérét. A beküldendő pályázati
anyag egyetlen feltétele, hogy a megrajzolt Proxi kistestvérnek rózsaszínűnek kell lenni! Az
elkészült rajzokat az „Proxi Teknős” (facebook.com/protexin.hu) facebook oldalra kell
feltölteni a #ProtexinRestore hashtaggel együtt. A beküldött rajzokra a Facebook oldalak
látogatói szavazhatnak is, a legtöbb szavazatot kapott rajzok közül fogja kiválasztani a
zsűri a nyerteseket.
2.2 A pályázó, résztvevő a regisztrációval és a pályázati anyag beküldésével hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a jelen pályázat során gyermeke által készített rajz a Szervező által
közzététel és promóció céljából Protexin termékeik kiadványaiban, online felületein, videó
anyagaiban, facebook oldalán felhasználja.
3. A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
3.1. A Pályázatban részt vehet minden kisiskolás korú gyermek, szülői, törvényes képviselői
beleegyezéssel. (továbbiakban Résztvevők).
3.2. Szervező nem köteles az adatok helytállóságát ellenőrizni, azonban valótlan adatokat
megadó Résztvevő pályázati anyagát jogosult megtagadni. Amennyiben a Résztvevő
regisztrációja hibás, hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím) vagy nem valós adatokat
tartalmaz, Résztvevő a Pályázatból kizárásra kerülhet.
3.3. A Pályázatban nem vehetnek részt a Pályázatot lebonyolító Szervező cég vezetői,
munkavállalói.
3. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA
3.1 A Játék 2017. május 1-től 2017. május 31-ig tart. A pályázat időtartamának lejáratát
követően történt beküldések érvénytelenek.
4.A PÁLYÁZATBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
4.1. A Pályázatban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott
kisgyermek és annak szülei, aki a https://www.facebook.com/protexin.hu oldalra feltölti
gyermekének pályázati anyagát #ProtexinRestore hashtaggel együtt.

4.3. Szervező más részvételi módot nem fogad el. A zsűri döntése végleges és semmilyen
ellenvetés, óvás azzal kapcsolatban nem lehetséges.
4.4. Egy személy csak egy beküldéssel vehet részt a Pályázatban. Nevezési és regisztrációs
vagy egyéb más díj nincs.
5. DÍJAK
5.1. A Pályázat befejezését követően, valós/érvényes Facebook címmel rendelkező
Résztvevők között, akik a legtöbb szavazatot kapták egy, a szervező által kinevezett zsűri
fogja odaítélni a következő díjakat:
1.

díj: 1 db, 10 személy részére szóló belépőjegy a Fővárosi Állatkertbe, valamint

túravezetővel egybekötött látogatás mind a 10 személynek
2.

díj: 1 db, 10 személy részére szóló 2 órás mozi terembérlet a Lurdy Ház Mimozink

mozijába, vagy egy filmre, vagy egy „Játssz nagyban!” csomagra (videó játék kivetítése
mozivászonra).
3.

díj: 10 db Protexin ajándékcsomag

5.2. Nyeremények készpénzre át nem válthatók.
5.3. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási,
esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/
forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező –
szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a
felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a
Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.
6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
6.1. A Szervező a nyertessel az Általuk megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy
telefonon értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5
munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest
értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt a Nyeremény elvész.
Ha a Nyertes az értesítést követő 10 munkanapon belül, nem jelez vissza a Nyeremény
átvételi módját illetően, a Nyeremény szintén elvész.
6.2 A Nyeremények, személyes egyeztetést követően, postai úton vagy személyesen a
Szervező irodájában vehetők át.
6.2. A nyertes nevét és adategyeztetést követően az Anyának lenni Jó és az Apának lenni jó
hivatalos Facebook oldalakon is bemutatjuk .
6.3. A nyertes személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik:
Érvényes személyi igazolvány - személyi kártya vagy útlevél.
6.4. A Szervező a nyertesek névsorát a Facebook oldalon hozza nyilvánosságra. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Résztvevő(k) neve jelenik meg.

7. VIS MAJOR
7.1. Vis major esetén - előre nem látható külső körülmény, elháríthatatlan akadálySzervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól, illetve mindennemű felelősséget
kizár.
8.2. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Pályázat résztvevőivel
ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
8.4. A vis major esetet a www.protexin.hu weboldalon kell megjeleníteni.
9. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
9.1. A Résztvevő a Pályázatban a részvétellel elfogadja, hogy a személyes adatait
közölhetik, felhasználhatják.
9.2. A Játékban való részvétel révén a részvevők elfogadják, hogy a személyes azonosító
adataikat adatbázisban tárolják, és a Szervező és alvállalkozói felhasználhatják utólag,
hasonló alkalmakkor közvetlen vagy közvetett marketing célra, a törvény által megkövetelt
adatok közléséhez, a díjak kiadásához, stb.
9.3. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Pályázat nyertes nevére
vagy bármely más adatra vonatkozóan.
9.4. A Résztvevők a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy
levelezés átvételéhez való jogot bármikor visszavonhatják írásos kérés révén, amelyet a
Szervező címére küldenek meg.
9.5. Szervező mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályzata elérhető a a
www.protexin.hu weboldalon, PDF formátumban.
10. VITÁK
10.1. A Pályázatban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják
és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.
10.2. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani,
valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság
döntésére bízzák.
10.3. Szervező jogában áll a Pályázat adatait és időtartamát módosítani, és ezt a
www.protexin.hu internetes oldalon, valamint a Proxi Teknős, az Anyának lenni Jó és az
Apának lenni jó Facebook oldalon nyilvánosságra hozni.
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1 Bármely, a pályázat során készített és facebookon megosztott rajz harmadik személy
által történő jogosulatlan felhasználásáért a Szervező felelősséget nem vállal.
11.2 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet
értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a

levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.
11.3. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és
érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a
Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei és/vagy non-tevékenységei
miatt.
11.4. A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a www.protexin.hu/
rajzpalyazat weboldalon.

