
Hozd magaddal egy barátod is! PontVelem kérdőívhez tartozó szabályzat 
 

Egy világsztár koncertjére vágysz? Esetleg egy hatalmas autóversenyre vagy egy 

fantasztikus vitorlázásra? Itt az alkalom!  

 

Hozd magaddal egy barátod is!  

 

Töltsd ki a PontVelem Okos Program tavaszi kérdőívét, vedd rá barátod is, hogy 

töltse ki és vidd magaddal egy szuper nyári programra! Természetesen elég, ha 

Téged, vagy a barátodat sorsoljuk ki, a lényeg, hogy mindketten legyetek a kitöltők 

között! Persze egy felnőtt kísérő is veletek tarthat! Ugye milyen remek ajánlat?  

 

Az első 1000 kitöltő között sorsoljuk ki az alábbi ajándékokat: 

3 Sziget napi belépő PINK koncertre és minden aznapi programra (2017. 08. 09.) 

1 felnőtt és két gyermek belépő a Forma 1 hétvégére (2017. július 28-30.) 

Egy napos balatoni vitorlázás a barátoddal és egy felnőtt kísérővel 

 

Öt perc kattintás és nyerhetsz egy szuper programot nyárra! 

Hajrá, kattints és nyerj! 

 

Kérjük, figyelmesen olvasd át a kérdéseket és az instrukciók alapján válaszold meg 

azokat!  

 

A kérdőív kitöltésére 2017. május 24-től 2017. június 24-ig van lehetőséged, ne 

szalaszd el a nagyszerű alkalmat! 

 

 

A kérdőíveket kizárólag általános iskoláskorú diákok tölthetik ki! A sorsolásban való 

részvétel a feltétele, hogy általános iskoláskorú diák legyél és a kérdőív elején add 

meg az e-mail címed, hiszen csak így tudunk értesíteni! Nem feltétel, hogy Te vagy az 

iskolád részt vegyen a PontVelem Okos Programban! Sorsoláson az vesz részt, aki az 

utolsó "Kérdőív küldése" gombot is lenyomta! 

 

A játék szervezője: A Pontvelem Nonprofit Kft. 

 

NYEREMÉNYEK 

Az első 1000 kitöltő között sorsoljuk ki az alábbi ajándékokat: 

 

3 db Sziget napi belépő PINK koncertre és minden aznapi programra (2017. 08. 09.) 

(3 db teljes áru napijegy) 

 

1 db felnőtt és két gyermek belépő (maximum 14 éves részére) a Forma 1 hétvégére 

(2017. 07. 28-30.) 

(Egy teljes áru felnőtt álló jegy a Forma 1 Magyar Nagydíjra 2017-ben és kettő 

gyermek, azaz 14. életévét nem betöltött gyermek, álló jegye a hétvégére.) 

 

Egy napos balatoni vitorlázás a barátoddal és egy felnőtt kísérővel (Egyeztetett 

időpontban) 

 

 A játék időtartama:  

2017. május 24-től, 2017. június 24-ig tart.  



A sorsolás időpontja 2017. július 3.  

 

PontVelem Kft. a nyerteseket legkésőbb 2017. július 7-ig értesíti a megadott e-mail 

címen. A megadott e-mail címet figyelni kell, mert amennyiben egy héten belül, 

nem érkezik válasz e-mail a postázási címmel, akkor más nyertes kerül kisorsolásra. A 

tárgyi nyeremények postai úton kerülnek kiküldésre a nyertesekkel egyeztetett címre. 

Ezt követően az adatbázisunkból töröljük a kérdőívben megadott e-mail címeket és 

a nyertesek lakcímeit.    

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Név: PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3. 

E-mail: pontvelem@pontvelem.hu 

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-145720 

Adószám: 23281345-2-13 

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH 114206/2017 

Adatkezelési nyilvántartási azonosító a hírlevelek küldésére: NAIH 114301/2017 

 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék 

megfizetését a PontVelem Kft. vállalja. A nyeremény felhasználásának egyéb 

költségei, például az elutazás helyszínére történő eljutási költségek a nyertest terhelik. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók. A játék grafikáján megjelenített termékek 

illusztrációk, a tárgynyeremény színe, fajtája, eltérhet a képen láthatótól.  

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény 

juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a 

PontVelem Kft. döntése végleges és nem vitatható. 

A 3 kisorsolt nyertes kötelezettséget vállal arra, hogy az élmény nyereményéről 

legalább egy fényképet készít magáról, majd elküldi azt a 

pontvelem@pontvelem.hu e-mail címre. A kép a PontVelem Kft. tulajdona lesz és 

korlátlanul felhasználhatja azt. 

PontVelem Kft. 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 

nyereményjátékból. 

PontVelem Kft. kizárja a felelősségét a weboldal szerverének rajta kívülálló okokból 

történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 

megszüntesse. 

A PontVelem Kft. kizárja a felelősségét minden a weboldal szerverét ért 

meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, 

kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, ill. 

kiegészítésére. 



 


