
MAGYARORSZÁG KEDVENC OSZTÁLYA 2016 

Játékszabályzat 

 

JÁTÉKLEÍRÁS: 

VARTA keresi Magyarország Kedvenc Osztályát! Szavazz a kedvenc OSZTÁLYODRA és juttasd 

hozzá az értékes nyereményekhez! 

 Regisztrálj a Kedvenc Osztály oldalán (http://www.pontvelem.hu/magyarorszag-

kedvenc-osztalya). A regisztrációnál megadott e-mailcímedre érkezik egy e-mail, 

amire rákattintva aktiválhatod a regisztrációdat.  

 A PontVelem Kedvenc Osztály oldalán található iskola listából válaszd ki az iskoládat 

és nevezd alá osztályodat, ha ezt még nem tették volna meg! Ezt követően add le a 

szavazatodat! Diák, tanár, testvér, szülő, egyszóval mindenki szavazhat, a lényeg, 

hogy megtaláljuk az év kedvenc osztályát. 

 Egy felhasználó maximum napi egy szavazatot adhat le. 

 Köszönjük, hogy velünk játszol! 

 

NYEREMÉNY: 

Minden díjazott osztálynak regisztrálnia kell a www.pontvelem.hu oldalon. Egy osztály 

maximum 30 fő lehet. Kizárólag valós osztályközösségek nevezhetnek a versenybe. A legtöbb 

szavazatot gyűjtő osztály lesz AZ ÉV KEDVENC OSZTÁLYA! 

1. legtöbb szavazatot gyűjtő osztály díja: 

VARTA felajánlásából 250.000 Ft nyereményösszeg, amely szabadon felhasználható egy 

szuper osztálykirándulásra. A nyereményt kizárólag a nyertes osztály iskolájának vagy az 

iskolájához köthető alapítványnak tudjuk utalni.  

2. legtöbb szavazatot gyűjtő osztály díja:  

Kecskeméti kétnapos osztálykirándulás a napelemes autóversenyeken nemzetközi sikereket 

elérő MegaLux csapatnál. Továbbá a Kecskeméti Főiskola Varázsszobájának meglátogatása. 

További információ:  http://mega-gamf.hu/hu 

http://tudoshaz.kefo.hu/varazs-szoba 

3. legtöbb szavazatot gyűjtő osztály díja:  

Egynapos osztálykirándulás a Csodák Palotájába. 

További információ:  http://www.csopa.hu/ 

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: 

Nevezési időszak  2016. május 2. - 2016. május 15. 

Szavazási időszak  2016. május 16. - 2016. május 30. 

 

Szavazási időszakban is van lehetőség új osztályok nevezésére. Korábban már nevezett 

osztályokat és szavazatokat nem tudunk összevonni! A játék célja minél több szavazat 

gyűjtése az év Kedvenc Osztályára. Egy személy naponta kizárólag csak egy szavazatot 

adhat le. Továbbá a szavazatát naponta csak egy, az általa kiválasztott osztályra adhatja le.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Az első helyezett osztály nyereményét kizárólag alapítványnak tudjuk utalni. Ez lehet iskolai 

vagy az iskolához köthető alapítvány. A feltüntetett nyereményösszeg bruttó érték. A 

nyereményösszeg csak a nyertes osztály osztálykirándulására használható fel, amelyen 

maximum 30 fő vehet részt. A kirándulást megelőzően három héttel utaljuk el a 
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nyereményösszeget a megadott alapítvány számlájára. A kirándulást számlák másolatával és 

fényképekkel köteles igazolniuk.  

A második és harmadik helyezett osztály a nyereménykirándulását egész 2016. évben 

felhasználhatja. Legkésőbb egy hónappal a kirándulás előtt jelezzék a 

pontvelem@pontvelem.hu címen a kirándulási szándékukat. Az utazás megszervezésében a 

PontVelem Nonprofit Kft. segédkezik. 

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a játék szervezője, a 

PontVelem Nonprofit Kft. a játékosok adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba 

vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is 

díjmentesen kezelje. A játékosok hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail 

címeket a PontVelem Nonprofit Kft. marketing tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik 

személyeknek a PontVelem Nonprofit Kft. ezen információkat nem adja tovább. 

A játékban nem vehetnek részt, a játékot fejlesztő PontVelem Nonprofit Kft. munkatársai. A 

PontVelem Nonprofit Kft. a verseny lezárását követő négy héten belül egyezteti a 

kirándulások időpontját.  

Az első három díjazott osztály kötelezettséget vállal arra, hogy a kirándulásról fényképet 

készít, majd elküldi azt a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címre. A kép a PontVelem 

Nonprofit Kft. tulajdona lesz és korlátlanul felhasználhatja azt. 

Amennyiben a nyertes osztályokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának 

kérdésében, illetve a nyertes osztályok meghatározásában a PontVelem Nonprofit Kft. 

döntése végleges és nem vitatható. Csak valós személyek, valós regisztrációval szavazhatnak 

az osztályokra. A szavazás céljára létrehozott hamis profilok nem vehetnek részt a versenyben 

és amennyiben a PontVelem Nonprofit Kft. tudomást szerez arról, hogy a szavazatok mögött 

hamis, nem való személy regisztrációk vannak, PontVelem Nonprofit Kft. azonnali hatállyal 

kizárhatja a versenyző osztályt a versenyből. PontVelem Nonprofit Kft. nem vállal 

kötelezettséget a visszaélésekkel kapcsolatos kivizsgálásokra, de bármikor megteheti azt. 

 

PontVelem Nonprofit 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 játékból. 

 

A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a 

játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. 

A játékszabály megszegésével a PontVelem Nonprofit Kft-nek okozott kárért a játékos teljes 

körű felelősséget vállal. A PontVelem Nonprofit Kft. döntése a kizárás kérdésében végleges és 

nem vitatható. 

 

A PontVelem Nonprofit Kft. kizárja a felelősségét minden a weboldala 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 Nonprofit Kft. 

fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, ill. kiegészítésére. 


