VI. Győr-Belvárosi Tablóverseny
Játékszabályzat
I.

A játék szervezője:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Győri Bevásárló Utcák Alapítvány
Nyilvántartási száma: 08-01-0051122
Székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10/A
Képviselője: Obertolné Horváth Tímea kuratóriumi elnök
Kapcsolat: bevasarloutcak@gymskik.hu

II.

A játék leírása:
A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány meghirdeti a VI. Győr-Belvárosi Tablóverseny elnevezésű
tablóversenyt. A versenyen résztvevő osztályok tablóit a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány az esemény
Facebook oldalán teszi közzé szavazásra.

III.

Pályázati feltételek:
A játékban való részvételhez a mellékelt regisztrációs lapot kell kitöltve visszaküldeni a
bevasarloutcak@gymskik.hu e-mail címre legkésőbb 2022.04.29.-ig, továbbá elektronikus formában mellékelni
kell egy fotót a tablóról illetve az üzlet kirakatáról is, ahol a tabló kihelyezésre került.
A regisztrációnak nem feltétele a tabló elkészülése.
A fotók beküldésének határideje 2022.05.15.
A versenyen való részvétel feltétele a pályázati feltételek maradéktalan teljesítése.

IV.

A verseny győztese:
A verseny győztese a 2022.05.31. 10.00 óráig a legtöbb szavazatot (like-ot) begyűjtő osztály lesz.
Fontos: Csak az eredeti posztra leadott like-ok érvényesek.

IV.A. A szavazásra leadott „like-ok” természetes személyekhez tartozó profiloktól kell, hogy származzanak. Tilos
indirekt módon harmadik személyeket felkérni célzott szavazásra, különösen tilos erre szolgáló szavazat-cserélő
oldalak használata.
A szervező által indokolás nélküli kizárásra kerülnek azon résztvevő osztályok, amely osztály, vagy tanulója:
- a IV.A. pontba ütköző magatartást tanúsít, vagy erre hív fel,
- a játékban résztvevő másik osztályra, vagy annak tagjára, illetve a játék szervezőjére a méltóságot sértő
megjegyzést tesz,
- egyéb, itt le nem írt sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesz részt a játékban,
- bármilyen technikai eszközzel, automatizált megoldással, vagy a felhasználói felületen kívül befolyásolja a
szavazás alakulását,
- tagjai bármilyen like-gyűjtő csoportnak.
A kizárást a szervező akár a játék ideje alatt, akár az eredményhirdetést követően megteheti.
IV.B. A nyertes kihirdetése: 2022.05.31. napján az esemény facebook oldalán történik. A nyertes osztályt a szervező
e-mailben is értesíti.
V.

A nyeremény egy bankett vacsora ételfogyasztása egy előre egyeztetett időpontban, a Komédiás Étteremben.
A nyeremény készpénzre nem váltható, a vacsora csak helyben fogyasztható. A nyertes osztálytól 5 darab
fényképet várunk, ami a bankettvacsorán készült.

V.

Adatkezelés, adatvédelem:

A résztvevők tudomásul veszik, hogy adataikat a szervezőnek, azaz a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány részére adják
meg, aki ily módon adatkezelőnek minősül. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatokat a szervező kizárólag a
játék lebonyolítása érdekében és a nyereményátadás miatti kapcsolatfelvétel miatt kezeli. Az adatokat a szervező a játék
időtartama alatt kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulása. A résztvevőnek jogában áll a róla nyilvántartott adatok
kezeléséről bármikor tájékoztatást kérni, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is.
Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. Amennyiben valamely
résztvevő osztály tablón képmással és / vagy névvel szereplő tanulója, pedagógusa a szervezőnél tiltakozik, úgy a
szervező az érintett képmását kitakarja az érintett tablóról, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor a tabló képét törli
a játék Facebook oldaláról.
A regisztrációs lap kitöltésével és beküldésével a résztvevők - osztálytablón szereplő valamennyi diák és pedagógusegyúttal hozzájárulnak ahhoz is, hogy a szervező Facebook oldalán megjelenjenek.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást a szervező részére írásban a szervező székhelyére küldött levélben, illetve
e-mail üzenetben, személyesen pedig a szervező székhelyén, illetve a 96/520- 211 telefonszámon lehet kérni.
Győr, 2022. április 04.
Obertolné Horváth Tímea
Győri Bevásárló Utcák Alapítvány
elnök

