JÁTÉKSZABÁLYZAT
a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. „Táncba visszük a világot” elnevezésű
nyereményjátékához
1. A Játék szervezője
A „Táncba visszük a világot” elnevezésű nyereményjáték szervezője a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit
Kft. (székhely: 1087 Budapest Kerepesi út 29/b)
10.), a továbbiakban: “Szervező”.
2. A Nyereményjátékban résztvevő személyek
A Nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy,
aki a Játék időtartama alatt a Honvéd Együttes székhelyére postai úton vagy emailben (info@mnte.hu) megküldi
a regisztrációs és adatvédelmi nyilatkozatot, valamint maximum 3 fotót emailben (továbbiakban: képalkotás),
amely(ek) a nyaralásról, nyári élményeiről készültek valamilyen népviseleti ruházattal (résztvevő).
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a megküldött képalkotásokat előszűri. Az képalkotások nem tartalmazhatnak
jóízlést és közerkölcsöt sértő jeleneteket, ábrákat, törvényben tiltott gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmakat. (nem
kelthet gyűlöletet más személyek, nemek, népek, nemzetek, kisebbségek /pl. nemzeti, etnikai/, egyházi vagy
vallási csoportok ellen.) Nem tartalmazhatnak továbbá erőszakos ábrázolásokat, nem sérthetnek személyiségi
jogokat. Az ilyen jellegű tartalmakkal pályázó játékosokat a Szervező kizárhatja.
Kizárja továbbá a Szervező a nyereményjátékból azt a személyt, aki szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel,
vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre vonatkozóan a Szervező kizárja felelősségét, az képalkotás
beküldője helytállni tartozik.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:
- a Szervező alkalmazottai, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő
gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek
közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont),
- a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek [Ptk. 385. § c) pont], amelyek az
Akció időtartama alatt a Szervezővel megkötött szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén,
bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és
mindezek közeli hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni az Akcióban.
3. Kizárás
A Szervező kizárhatja a Játékból azt a résztvevőt, aki bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt
személyi feltételeknek, és a játékban való részvétellel kapcsolatos feltételeknek.
4. A Játék időtartama
A Játék 2017. június 15. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart. 2017. augusztus 31. napját követően beküldött
képeket nem áll módunkban elfogadni. A beküldött képek felkerülnek a Magyar Nemzeti Táncegyüttes hivatalos
Facebook oldalára, ahol a követők megszavazhatják a közönségdíjas fotót.
5. A Játék menete
A nyereményjátékban való részvételhez a Szervező székhelyére meg kell küldeni a – kiskorú személy esetén a
törvényes képviselő által is aláírt – regisztrációs és adatvédelmi nyilatkozatot, valamint a fentiekben ismertetett
képalkotást.
Kérjük, hogy valós adatokat adjon meg a regisztrációnál, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb
valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli.
A regisztrációval a résztvevő játékos automatikusan kijelenti, hogy elfogadja jelen Játékszabályzatot és indul
minden nyereményért.
A Játék időtartamának végét követően a Nyereményjáték nyilvános eredményhirdetésére 2017. szeptember 20án kerül sor. A nyerteseket e-mailen és telefonon is értesítjük. A fődíj odaítéléséről egy háromtagú zsűri dönt az
eredményhirdetést megelőzően.
A nyeremények átvétele
A Szervező a nyerteseket az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül, a nyertes játékos által megadott
telefonszámon felhívja, és a megadott e-mailben megkeresi a nyeremény átvételével kapcsolatos adatok
egyeztetése céljából. Amennyiben Ön, az Ön által megadott telefonszámon, vagy megadott e-mail címen nem
érhető el, úgy ennek következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A nyeremények átadására a Szervező
székhelyén kerül sor a nyertessel egyeztetett időpontban.
Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető a megadott telefonszámon, vagy e-mail címen, akkor a Szervező,
illetve megbízottja a hívástól számított további négy (4) naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való
kapcsolatfelvételre telefonon, illetve e-mail útján. Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 30 napon
belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő
jogvesztő jellegű.

Ha a nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy
az előzetesen jogosult helyett a sorsolás időpontjában a nyertessel azonos módon kiválasztott tartalék nyertes
közül sorrendben az első kapja meg a nyereményt.
6. Kategóriák
A játék során öt kategóriában indulnak az elküldött képek. A kategóriák: szakmai díj, közönség díj,
leghumorosabb kép, legmesszebbről küldött kép, legtöbb népviselet a képen
A nyeremények kihirdetése folyamatosan történik, legkésőbb 2017. augusztus 31-én a felhívás lezárásakor
történik meg.
7. Információ a Játékról
A résztvevők a Nyereményjáték tartama alatt a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért
kérdéseiket megküldhetik az info@mnte.hu e-mail címre. Beérkezett kérdésekre 1 munkanapon belül
válaszolunk. További információkért a +36 30 587 3826-os telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére.
8. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót
és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő a Szervezőt terhelő további adó vagy egyéb esetleges
járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve
minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.
9. Vegyes rendelkezések
A Szervező, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és
alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A Szervező nem oszt szét az mnte.hu oldalon, vagy annak aloldalán meghatározottakon túlmenő egyéb
nyereményt.
A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a.) a Szervező a megküldött képalkotásokat díjmentesen felhasználja, és a nyilvánossághoz közvetítse;
b.) a Szervező, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű
információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen
Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint marketingtevékenysége – ideértve a közvetlen
megkeresést is – céljára a jövőben is díjmentesen felhasználja. A résztvevők tudomásul veszik, hogy adataiknak
a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik
adataik törlését a nyilvántartásból a jelen Játékszabály 7-es pontjában írt kapcsolati lehetőségeken keresztül,
vagy azok nyilvántartásba vételét a nyeremény átvételekor írásban nyilatkozva meg is tilthatják.
c.) a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a
nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio,
fotó és video anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Nyereményjátékban való részvételükkel
hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve
videofelvételt és fényképeket a Szervező, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft díjmentesen felhasználja.
Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.
Az átvett nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább,
és nem ruházhatók át. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A résztvevők a részvétellel automatikusan
elfogadják a jelen hivatalos játékszabályt.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, ill. kiegészítésére.
Budapest, 2017. június 12.
Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.

