Játékszabályzat – Kerekedj fel! matricagyűjtő játék
A Kerekedj fel! Programhoz kapcsolódó matricagyűjtő játék Szervezője a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal (1011 Budapest, Táncsics u. 1.), megszűnése esetén a jogutódja, amely teljes körűen felelős a
játék jogszerű lebonyolításáért. A játék lebonyolításában részt vesz a Salt Communications Kft
(székhely: 2518 Leányvár, Várdomb u,. 21.) – továbbiakban Lebonyolító. Szervező fenntartja a jogot a
jelen szabályzat módosítására vagy súlyos jogsértés észlelése esetén a teljes játék törlésére. A játék
támogatója a MOL Nyrt., a Támogatót semmiféle jogi felelősség a játékkal kapcsolatban nem terheli.
1. A nyereményjáték időtartama
A játék 2012. szeptember 14től 2012. december 31ig tart.
2. A játékban résztvevő műemlékek:
Bábolna, Ménesközpont
Érd, Magyar Földrajzi Múzeum (volt Pelikán Fogadó)
Csákvár, Esterházykastély
Iszkaszentgyörgy, AmadéBajzáthPappanheimkastély
Kisújszállás, Morgó csárda
Majk, Kamalduli remeteség
Tés, Szélmalmok
Lovasberény, Czirákykastély
Csesztve, Madách Imre Emlékmúzeum
Ozora, Ozorai Pipó várkastélya
Gödöllő, Királyi vasúti váró
Tiszafüred, Lipcsey kúria
Kisterenye, GyürkySolymossykastély
Pécel, Rádaykastély
Füzesabony, Vasútállomás
Vácrátót, Arborétum
Mezőtúr, Vasútállomás
Tápiószele, Blaskovichkastély
Dabas, Úri kaszinó
Dég, Festeticskastély
3.. Résztvevők és a játék menete
A játékban azok a játékosok vesznek részt, akik a fenti időszakban a Kerekedj fel! programban
résztvevő húsz műemlék valamelyikénél átvett Kerekedj fel! – Időkapuk a történelembe címet viselő
matricagyűjtő füzetbe legalább három, az 1. pontban felsorolt műemlékeknél kapható, a Kerekedj fel!
program logójával ellátott matricát beragasztanak (az egy füzetbe gyűjtött matricák egymástól
különbözőek kell legyenek!) és azokat postai úton (KÖH, 1535, Budapest, Pf. 721.) vagy
beszkennelve emailen (info@kerekedjfel.hu) a KÖH megadott címére eljuttatják.
A játékban való részvétel a játék jelen játékszabályzatában rögzítettek valamint a Kerekedj fel!
program weboldalán közzé tett adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti. A
nyereményjátékban nem vehetnek részt a KÖH, a programot támogató MOL Nyrt., valamint a Salt
Communications Kft. munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

A játék 2012. december 31ig tart. Nyereményeket a legkésőbb 2012. december 31én 24.00 óráig
postára adott vagy eddig az időpontig emailen elküldött gyűjtőívekért tudunk biztosítani.
A játék nem tartalmaz sorsolásos elemet, a feltételeknek megfelelő játékosok (akik nevüket és
elérhetőségeüket megadták és a megfelelő számú, különböző matricát amegfelelő gyűjtőíven a
feltüntetett címre eljuttatják) ajándékot kapnak.
A postai úton küldött és ott esetleg elveszett küldeményekért nem tudnak a játék szervezői
felelősséget vállalni. Ugyanígy nem vállalnak a játék szervezői felelősséget az elektronikus úton
(emailen) küldött, és a megadott címre meg nem érkezett küldeményekért sem.
4. Nyeremények
Legalább három, különböző matricát beküldő személy ajándéka (a játék kezdetétől amíg a készlet
tart): a KÖH által biztosított UNESCO logikai kocka
Legalább hat különböző matricát beküldő személy ajándéka (a játék kezdetétől amíg a készlet tart):
Császár László: Ujjlenyomatok című kötete.
Legalább tíz különböző matricát begyűjtő személy ajándéka (a játék kezdetétől amíg a készlet tart):
Tóth József Podonyi Hedvig: Múltunk hídjai című kötete
Legalább húsz különböző matricát begyűjtő személy ajándéka (a játék kezdetétől amíg a készlet tart):
“Fény és forma – modern építészet és fotó 19271950” című album.
A szervező fenntartja készletfogyás esetén a nyeremények változtatási jogát, azzal a kikötéssel, hogy
az ajándékok értéke nem lehet kisebb a jelen dokumentumban megjelölt ajándékoknál, és hogy az
esetleges változásról a játék információs oldalán (www.kerekedjfel.hu) valamint facebook oldalán
(www.facebook.hu/kerekedjfel) haladéktalanul tájékoztatja a játékban résztvevőket.
5. Adófizetés és egyéb költségek
A nyereményjáték nyereményei után fizetendő adóterhek a Kulturálsi Örökségvédelmi Hivatalt
terhelik. A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb
költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket
terhelik.
6. Nyeremények átvétele
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az ajándékra jogosult nyertest emailben vagy postai úton értesíti
nyereményéről, majd a nyerteseknek a nyereményeket postai úton vagy személyesen juttatja el. A
nyertesnek a kiértesítéstől számított 45 nap áll rendelkezésére a nyeremény átvételére. A Szervező a
fenti határidőn belül tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét. Ugyanakkor a nyertesek
kötelesek a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn
belül megtörténjen.
7. Adatkezelési elvek:

A játékos a játékban való részvételével elfogadja a Kerekedj fel! program adatkezelési elveit, melyek a
www.kerekedjfel.hu/privacy weboldalon olvashatóak. A Játékos a gyűjtőmappa megfelelő oldalának
elküldésével hozzájárul, hogy a játékban való részvétel során általa megadott személyes adatait a
játékot bonyolító Salt Communications Kft. valamint megbízója a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal,
vagy annak jogutódja, valamint a játékot támogató MOL Magyar Olajés Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság , mint Adatkezelők adatbázisaikban a fogyasztók részére nyújtott
termékinformációs és promóciós célból legfeljebb 2013. december 31ig kezeljék, az információs és
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint. Az adatszolgáltatás
önkéntes, de a játékban való részvételnek feltétele.
A játékosok az adatkezeléshez történt hozzájárulásukat bármikor indokolás nélkül visszavonhatják az
info@kerekedjfel.hu email címen.
Ha bármely Játékos úgy akár a játék lebonyolítása során, akár azt követően bármikor azt tapasztalja,
hogy személyes adatainak kezelése jogellenes, vagy számára sértő, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalhoz vagy az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat.
A játékkal kapcsolatosan egyéb kérdésekben a jogi út kizárva.
2012. szeptember 14.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Salt Communications Kft.

