Játékszabályzat
„Költészet napja Oszkárral” c. játék

I. A játék célja
Az Oszkár telekocsi rendszerben (https://www.oszkar.com) felhasználónévvel rendelkező, a
IV. pontban leírt aktivitást teljesítő személyek jutalmazása.

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 (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 játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama
alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek nem vehetnek részt.

IV. A Játék szabályai, mechanizmusa
A Játékosnak a Játék időtartama alatt vagy azt megelőzően az Oszkár telekocsi rendszerbe
regisztrált tagnak kell lennie. A Játékban való részvételhez az alábbi feltételeknek teljesülnie
kell:
● A Játékos az Oszkár Telekocsi Facebook-oldalán (www.facebook.com/telekocsi)
közzétett játékra felhívó bejegyzés alatt 2018. 04.10-én 12:00-ig megírja
minimum 4 soros, Oszkározással kapcsolatos versét és az Oszkár rendeszerében
érvényes felhasználónevét.

● Az a Játékos, aki a legtöbb like-ot gyűjti, nyer. Az Oszkár telekocsi által adott like-ok
plusz 10 pontot érnek. Amennyiben több Játékos is egyforma számú like-kal
rendelkezik, abban az esetben sorsolásra kerül sor awww.random.org(internetes
véletlen generátor felület) segítségével
● Egy Játékos csak egy költeménnyel szerepelhet (a második hozzászólást már nem
vesszük figyelembe), szerkesztett hozzászólást nem fogadunk el.

V. A Játék időtartama
A Játék 2018. április 4. és április 10. között kerül lebonyolításra.

VI. Nyeremény és eredményhirdetés
A Szervező a nyertest a játékra felhívó Facebook-bejegyzés alatt, hozzászólásban hirdeti ki.
A Szervező a nyertest az Oszkár telekocsi rendszerben, belső üzenetben értesíti, legkésőbb az
eredményhirdetést követő munkanapon. A belső üzenet érkezéséről a Játékos e-mail értesítőt
kap.
Az értesítést követően a nyertesnek 3 nap áll rendelkezésére, hogy megadja a nevét és a
pontos postacímét. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik a nyertes, helyette a második
legtöbb like-ot gyűjtő költemény írója kapja a nyereményt.
Nyeremény:
1 db Dixit társasjáték (magyar kiadás Asmodee)

VIII. 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 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, 2018. április 4.

