
Játékszabályzat 
Az „Utazz Aranyosival!” c. válogatás szabályzata 

 
I. A játék célja 
2 utas vagy egy maximum 3 főből álló baráti társaság kiválasztása, akik 2017. augusztus              
23-án reggel 9 órától együtt utazhatnak Aranyosi Péterrel, a Dumaszínház egyik tagjával. 
 
II. A játékszervező (Szervező) 
neve: Oszkar.com telekocsi Kft. 
székhelye: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula. u 67. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-988724 
adószám:24064253-2-41 
 
III. A játékban való részvétel feltételei 
A Szervező által szervezett Játékban az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar            
állampolgár/állampolgárok (továbbiakban ”Játékos”) vehet részt, aki az alábbi feltételeket         
teljesíti és az alábbi módon hozzájárul a Játékban való részvételhez a Játék időtartama alatt. 
 
Jelen Játékszabályzat hatálya a Oszkar.com telekocsi Kft. (továbbiakban “Szervező”) jelen          
pontban körülírt játékára terjed ki, vonatkozik az alább meghatározott Játékosokra, és           
mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igényt kívánnak érvényesíteni. A Játékos a            
Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A          
Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen             
tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése        
végett nem hivatkozhat. A Játékos a Játékban saját felelősségére vesz részt. 
 
A Játékos elfogadja, hogy amennyiben a válogatás során kiválasztásra kerül a forgatásra,            
akkor a róla készült fotókat/videókat a Szervező és a személyes adatok rögzítésében,            
tárolásában, szerkesztésében és az Oszkar.com Telekocsi Kft. számára történő         
továbbításban közreműködő SAKKOM Interaktív Kft. (székhely: 1039 Budapest, Frigyes u.          
10.; cégjegyzékszám: 01-09-732946) felhasználhatja az Oszkar.com Telekocsi és/vagy az         
Aranyosi Péter és/vagy a Dumaszínház és/vagy a vidéki Dumaszínház Facebook-oldalakon          
és YouTube-csatornákon, az Oszkar.com Telekocsi weboldalán, valamint az Oszkar.com         
Telekocsi Kft. promóciós céllal hirdetésként felhasználhatja a Facebook-, valamint         
YouTube-csatornákon.  
 
A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló személyek nem vehetnek részt. 
 
IV. A játék szabályai 
 
A Játékban való részvételhez az alábbi feltételeknek teljesülnie kell: 

- a Játékos minimum 30 mp-es, maximum 1 perces videót készít, melyben           
bemutatkozik és elmondja, miért szeretne Aranyosival utazni. 



- a Játékos a videó linkjét elküldi a jatek@oszkar.com e-mail címre. Az e-mail            
tárgyában megjelöli, hogy egyénileg utasként vagy csapat tagjaként jelentkezik a          
játékra. Az e-mailben megadja telefonos elérhetőségét, valamint csapat esetében az          
összes tag nevét és telefonszámát. 

- a Játékos a Szervezőtől kapott válasz e-mailben elfogadja a Játékszabályzatot. 
- a Játékos vállalja, hogy kiválasztása esetén részt vesz a fogatáson. 

 
 
V. A Játék időtartama 
 
A Játék 2017. augusztus 11-től  2017. augusztus 20-án éjfélig tart. 
 
VI. Elbírálás, nyertesek értesítése 
 
A Szervező a nyerteseket e-mailben és telefonon értesíti legkésőbb 2017. augusztus 21-én            
este 6-ig. 
 
 
VII. Vegyes rendelkezések 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja vagy ismertesse a nyertes keresztnevét és             
fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló           
audio, fotó és videó anyagokban. A Játékos nyertessége esetére kötelezi magát, hogy a             
forgatás időpontjában (2017. augusztus 23. reggel 9:00) fogatásra alkalmas állapotban és           
öltözékben megjelenik.  
A Játékos a Játékban való részvételi szándéka esetén az alábbi nyilatkozatot teszi: 
  
„A Játékszabályzat tartalmát tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.” 
  
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért, elírásokért         
a Szervező nem vállal felelősséget. 
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adataiból fakadó            
károkért. 
 
A jelen útmutatóban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 2013. évi V. törvény (Ptk)              
vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. 
 
A Szervező a játékot nem a Facebook szponzorálásával, jóváhagyásával vagy a           
Facebookkal közösen szervezi, a Facebooknak semmilyen felelőssége nincs a Játékkal          
kapcsolatban. 
 
Oszkar.com telekocsi Kft. 
  
Budapest, 2017. augusztus 10. 
 
 


