
 

Állatkerti gyűjtés - Nyuszibatyu 
Részvételi - és játékszabályzat  

 

 

1. A játék szervezője 

Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász és a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 

2. A játékos 

A Szervező által meghirdetett játékban minden 18. életévét betöltött természetes 

személy részt vehet. A szabályzatban a résztvevő megnevezése játékos.  

A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.   

3. A játék menete  

Amennyiben a Játékos ellátogat a Pécsi Állatkertbe és az adománygyűjtőbe elhelyezi 

játék, mesekönyv, ruha, édesség vagy tartós élelmiszer adományát, számukra kis 

köszönőkártyát adunk át. Ennek az egyik felét meg tudják őrizni, a másik fele 

sorsjegyként felhasználható, amennyiben név, e-mail cím, telefonszám megadása 

után egy gyűjtő dobozba dobják. Az így összegyűlt sorsjegyekből 7 nyertest 

sorsolunk, akik a felajánlott nyereményekben részesülnek.  

4. A játék és sorsolás időtartama 

Játék kezdete: 2019. április 01. hétfő 00.00 óra  

Játék vége: 2019. április 22. hétfő 24.00 óra 

Sorsolás időpontja: 2019. április 23. kedd 14 óra 

5. Sorsolás menete 

A sorsolást a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász végzi. A sorsolásra 2019. 04. 23-

án 14:00 órakor kerül sor. A gyűjtő dobozban összegyűlt sorsjegyek összekeverésre 

kerülnek.  

Kézi sorsolással egy, az együttműködésben résztvevők által kijelölt személy kihúz 7 

darab sorsjegyet. A sorsolást végző személy a dobozba nem lát be. 

A kihúzott sorsjegyeken szereplő 7 személy a játék győztesei, akiket a megadott 

elérhetőségen értesít a játék szervezője. A nyertesek a kihúzástól számított egy 

hónapig, 2019. 05. 23-ig vehetik át a megnyert belépőjegyeket a Pécsi Egyházmegyei 

Katolikus Karitásznál a Pécs, Janus Pannonius utca 4-es szám alatt, 8-tól 16 óráig. 

Amennyiben a játék győztesei nem elérhetőek 2 munkanapon belül vagy nem 



 

kívánják nyereményüket átvenni – amelyről írásbeli nyilatkozatot tesz – úgy ismételt 

sorsolás történik a leírt módon. 

Amennyiben a játék győztesei írásbeli nyilatkozatot tesznek a nyeremények 

átvételéről, úgy a nyilatkozatok kiállításától számított 2 munkanapon belül a 

játékban résztvevő sorsjegyek megsemmisítésre kerülnek. 

6. Nyeremény 

Családi belépő: 

 Pécsi Állatkertbe, 
 Zsolnay családi jegy 
 Püspökség egyik látogatóhelyére 
 Zsályaligetbe 
 Mecsextrém parkba 
 Janus Pannonius Múzeum egyik egységébe 
 Tv-toronyba 

A nyertesek az átvett belépőjegyeket 2019. 12. 31-ig használhatják fel. 

7. Adatkezelés 

A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező a játék ideje alatt, illetve 

a győztes játékosok által a nyeremény átvételéről szóló írásbeli nyilatkozatok 

kiállításától számított 2. munkanap végéig a sorsjegyeken megadott adataikat a 

sorsjegyek megőrzésével tárolja. 

A sorsolást megelőzően a játék szempontjából érvényes sorsjegyek a beváltás, 

felhasználás helyén kerülnek eltárolásra. Ezek szabályszerű tárolásáért az 

elfogadóhely üzemeltetője felel. 

A Szervező a sorsjegyeken szereplő adatokat harmadik fél számára át nem adja, nem 

értékesíti, adatbázist nem készít. 

Szervező a nyertes játékosok adatait a nyeremény átadására vonatkozó 

kapcsolatfelvétel céljából felhasználja. 

Szervező a nyeremények átadását követően a nyertes játékosok adatait törli, azt 

semmilyen formában nem használja fel, más szervezet számára át nem adja. 

A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre 

vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. 



 

A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás telefonszám, hibás e-mail cím, név 

elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A győztes játékosok neve és/vagy fotója kizárólag a győztes játékosok írásos 

hozzájárulása esetén kerülnek nyilvánosságra. 

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá 

végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes 

Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják. 

8. Jogorvoslat 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az 

Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az 

adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a 

helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 

vagy bírósághoz fordulhat. 

9. Játékos felelőssége 

Játékos a játékban saját felelősségére vesz részt, a játék nyereményét saját 

felelősségére használja fel a nyeremény szolgáltatója által biztosított felhasználási és 

szabályozási keretek közt.  

A játék nyereménye készpénzre nem váltható, át nem ruházható, más 

kedvezménnyel össze nem vonható. 

10.  Részvételi és játékszabályzat játékos részéről történő elfogadása 

Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- 

és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

11.  Záró rendelkezések 

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a 

jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a 

jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a 

Facebook elveknek megfelelően használható fel. 

 


