
MAGYARORSZÁG KEDVENC TANÁRA 2017. 

Játékszabályzat 

JÁTÉKLEÍRÁS:  

VARTA keresi Magyarország Kedvenc Tanárát! Szavazz a kedvenc TANÁRODRA és 

juttasd hozzá az értékes nyereményekhez!  

 Regisztrálj a Kedvenc Tanár oldalán 

(http://www.pontvelem.hu/magyarorszagkedvenc-tanara).  

 A regisztrációnál megadott e-mail címedre érkezik egy e-mail, amire 

rákattintva aktiválhatod a regisztrációdat.   

 A PontVelem Kedvenc Tanár oldalán található iskola listából válaszd ki az 

iskoládat és nevezd alá kedvenc tanárodat, 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 tanárát.  

 Egy felhasználó maximum napi egy szavazatot adhat le.  Köszönjük, hogy 

velünk játszol!  

NYEREMÉNY:  

Minden díjazott tanárnak regisztrálnia kell a www.pontvelem.hu oldalon. Kizárólag 

valós tanárt nevezhetnek a versenybe.  

A legtöbb szavazatot gyűjtő tanár lesz AZ ÉV KEDVENC TANÁRA!  

1. legtöbb szavazatot gyűjtő tanár díja:  

Egy 2 éjszakás, 2 fős magyarországi wellness pihenés félpanziós ellátással. 

VARTA ajándékcsomag, amely tartalmaz:  

1 db W LED Indestructible Fejlámpát, 1 db LED Indestructible Kulcstartós kislámpát, 1 

db PAUL THE BEAR repülős gyermeklámpát, 1 db újratölthető 12V Autóslámpát,  1 db 

Hordozható energibank 5200mAh terméket.  

2. legtöbb szavazatot gyűjtő tanár díja:   

Egy 2 éjszakás, 2 fős magyarországi wellness pihenés félpanziós ellátással. 

VARTA ajándékcsomag, amely tartalmaz:  

1 db W LED Indestructible Fejlámpát, 1 db LED Indestructible Kulcstartós kislámpát, 1 

db PAUL THE BEAR repülős gyermeklámpát, 1 db újratölthető 12V Autóslámpát,  1 db 

Hordozható energibank 5200mAh terméket.  

3. legtöbb szavazatot gyűjtő tanár díja:  

Egy 2 éjszakás, 2 fős magyarországi wellness pihenés félpanziós ellátással. 

http://www.pontvelem.hu/magyarorszagkedvenc-tanara


VARTA ajándékcsomag, amely tartalmaz:  

1 db W LED Indestructible Fejlámpát, 1 db LED Indestructible Kulcstartós kislámpát, 1 

db PAUL THE BEAR repülős gyermeklámpát, 1 db újratölthető 12V Autóslámpát,  1 db 

Hordozható energibank 5200mAh terméket.  

4. legtöbb szavazatot gyűjtő tanár díja: 

VARTA ajándékcsomag, amely tartalmaz: 

1 db W LED Indestructible Fejlámpát, 1 db LED Indestructible Kulcstartós kislámpát, 1 

db PAUL THE BEAR repülős gyermeklámpát, 1 db újratölthető 12V Autóslámpát,  1 db 

Hordozható energibank 5200mAh terméket.  

5. legtöbb szavazatot gyűjtő tanár díja: 

VARTA ajándékcsomag, amely tartalmaz: 

1 db W LED Indestructible Fejlámpát, 1 db LED Indestructible Kulcstartós kislámpát, 1 

db PAUL THE BEAR repülős gyermeklámpát, 1 db újratölthető 12V Autóslámpát,  1 db 

Hordozható energibank 5200mAh terméket.  

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA:  

Nevezési időszak: 2017. május 5. - 2017. május 15.  

Szavazási időszak: 2017. május 16. - 2017. május 31.  

Szavazási időszakban is van lehetőség új tanárok nevezésére. Korábban már 

nevezett tanárokat és szavazatokat nem tudunk összevonni! A játék célja minél több 

szavazat gyűjtése az év Kedvenc Tanárának. Egy személy naponta kizárólag csak 

egy szavazatot adhat le. Továbbá a szavazatát naponta csak egy, az általa 

kiválasztott tanárra adhatja le.   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:  

A nyereményeket az első három helyezett tanár a PontVelem évzáró gálán, 2017. 

június 9-én veheti át, illetve postai úton, legkésőbb a tanév végiéig eljuttatjuk a 

nyertes tanárok iskoláiba az ajándékcsomagokat. 

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. Az első három díjazott tanár 

kötelezettséget vállal arra, hogy a nyeremény utazásról 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 tanárokat 

illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes 

tanárok meghatározásában a PontVelem Nonprofit Kft. döntése végleges és nem 

vitatható. Csak valós személyek, valós regisztrációval szavazhatnak a tanárokra. 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 tanárt 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. 


