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AZ “ÉN HÚSVÉTOM” RAJZPÁLYÁZAT SZABÁLYZAT 
 
1. NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

 
Szervezője: FABERLAND Kft. (Továbbiakban: Játszótérland) 
Székhelye: 2119 Pécel, Pesti út 3. 
Cégjegyzékszám: 13 09 140149 
 
Nyereményt biztosítja: FABERLAND Kft. (Továbbiakban: Játszótérland) 
Székhelye: 2119 Pécel, Pesti út 3. 
Cégjegyzékszám: 13 09 140149 
 
Játszótérland 2021.03.23. és 2021.04.09. között lezajló “Az én húsvétom” elnevezéssel rajzversenyt 
szervez. A játék lényege, hogy a beküldött rajzokat a Játszótérland közzéteszi a Facebook oldalán, ahol a 
beküldött rajzokból szavazás útján kerülnek ki a nyertesek. 
  
2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

 
2.1 A Játékban óvodás és kisiskolás gyermekek vehetnek részt.  
2.2 A Résztvevőket terheli a részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megléte, fenntartása 
és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: internetkapcsolat díja, 
okostelefon működtetése). 
2.3 A Játékban nem vehetnek részt a Játszótérland, a Játék lebonyolításában közvetlenül résztvevő 
cégek, valamint a Játékban résztvevő szolgáltatás árusítását végző cégek tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói. 
 
3. A JÁTÉK MENETE, FELTÉTELEI 

 
3.1. A Játékban önállóan készített, tradicionális eszközökkel készült alkotásokkal vehetnek részt. 
3.2. Az elkészült műveket a www.jatszoterland.hu weboldalon a Nyereményjáték menüpont alatt lehet 
beküldeni, ahol a név vagy művész név, e-mail cím, a mű címe és az életkor megadása kötelező. 
3.3. Egy ember csak egy munkával jelentkezhet. A munkákat jpg vagy png formátumban kell elküldeni. 
Az alkotásokat digitalizálva (scannelés, fotó) kell elküldeni. A fájl nevében a név és a mű címe kell 
szerepeljen. 
3.4. A rajzversenyre csak Magyarországon élő vagy magyar lakcímmel rendelkező emberek 
jelentkezhetnek. 
3.5. A jelentkezők munkái felkerülnek a Játszótérland Facebook oldalára.  
 
4. DÍJAK ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS 

4.1. Díjak: 
1. Helyezett: A nyertes választása szerint méhecskés játékház (https://jatszoterland.hu/termek/mehecskes-

jatekhaz/) vagy bójahinta (https://jatszoterland.hu/termek/bojahinta/)  
 

http://www.jatszoterland.hu/
https://jatszoterland.hu/termek/mehecskes-jatekhaz/
https://jatszoterland.hu/termek/mehecskes-jatekhaz/
https://jatszoterland.hu/termek/bojahinta/
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2. Helyezett: Nagy méretű csúszda  (https://jatszoterland.hu/termek/nagy-meretu-csuszda/) 

3. Helyezett: 20% kedvezmény a következő vásárlás összegéből  
4.2. Eredményhirdetés 
Az eredményhirdetés április 10-én lesz. Az erederményhirdetést követően a Játszótérland 
haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő órában értesíti a nyertes Játékosokat. A nyereményt 
postán továbbítja a Játszótérland a nyertes felé (a postaköltséget a Játszótérland vállalja 
Magyarországon belül). A nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult. 
 
5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

 2021.03.23. - 2021.04.09.  
 
6. A JÁTÉK HELYSZÍNE 

Játszótérland Facebook oldala 
 
7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

7.1 Játszótérland fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 
Kampányt - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. 
7.2 A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható. A Játék 
kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem Szervező, sem 
alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget. 
7.3 A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való 
kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. Játszótérland döntése a 
kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. Játszótérland fenntartja magának a jogot arra, hogy 
amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 
7.4 Szervező kizárja a felelősségét a weboldalán/Játék aloldalának és szerverének rajta kívülálló okokból 
történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizár minden 
kártalanítási, kártérítési igényt a Verseny során, a Verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 
károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre 
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik 
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így 
különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-
hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy 
annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Szervező és a Verseny lebonyolításában 
résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét 
a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. 
7.5 A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a 
Szervező vállalja. A nyereménnyel járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére 
történő utazási költségek, biztosítások, stb. a Nyertest terhelik. 
 
8. ADATKEZELÉS 

8.1 Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
A Játékban való részvétel önkéntes. Játszótérland minden személyes adatot, amely a Játék során 
tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. Jatszoterland 

https://jatszoterland.hu/termek/nagy-meretu-csuszda/
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adatkezelési tájékoztatója ezen a linken érhető el:  https://jatszoterland.hu/wp-
content/uploads/2020/10/webshopjatszoterlandhu.pd.   
A FABERLAND Kft. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének 
(„GDPR rendelet”) megfelelően csak az Ön hozzájárulásával kezelheti személyes adatait, ezért a 
FABERLAND Kft-nek csak az adatkezeléshez való hozzájárulással egyidejűleg megküldött  műveket áll 
módjában elfogadni.  
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezeléséhez Ön nem köteles a hozzájárulását megadni. Azonban, 
ha a nyereményjáték céljából való adatkezeléshez nem járul hozzá, sajnos a vonatkozó törvényi 
feltételek értelmében nincsen lehetőségünk a rajzpályázatot elbírálni. 
Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás 
azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét. 
8.2  Játszótérland az adatokat harmadik felek részére nem továbbítja. 
8.3 A Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a Versenyt követően nyilvánosságra hozza, illetve 
hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek 
rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének 
teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje. 
 


