
Játékszabályzat 
„Nyerj szuper fesztivál belépőket az Oszkár telekocsival!” c. játék 

 

I. A játék célja 
Az Oszkár telekocsi rendszerben ( http://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 a Szervezővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló személyek nem vehetnek részt. 
 

IV. A Játék szabályai 
 
A Játékosnak a Játék időtartama alatt vagy azt megelőzően az Oszkár telekocsi rendszerbe 
regisztrált tagnak kell lennie. A Játékban való részvételhez az alábbi két feltétel közül 
legalább az egyiknek teljesülnie kell. 
 
1.: A Játékos a következő kommentet helyezi el a játékot hirdető Facebook bejegyzés alatt: 
Én @Oszkár telekocsival megyek! (felhasználónév). A felhasználónév helyére a Játékosnak 
az Oszkár telekocsi rendszerben használt felhasználó nevét kell megadnia. (Értelemszerűen a 
felhasználónévvel nem rendelkező Játékosnak először regisztrálnia kell az Oszkár telekocsi 
rendszerbe, utána tudja megkezdeni a Játékot.) 
A Játékról szóló bejegyzés kommentelésére az alábbi helyeken van lehetőség:  

● az Oszkár telekocsi Facebook oldalán 

http://www.oszkar.com/


● a fesztiváljegyet/bérletet felajánló fesztivál Facebook oldalán 
● a fesztiváljegyet/bérletet felajánló fesztivál esemény oldalán 

 
A kommentelők neve egyszer kerül bele az éppen aktuális sorsolásba, akkor is, ha a Játékos 
több kommentet is elhelyez az aktuális bejegyzés alá, illetve akkor is, ha a bejegyzést a fent 
említett minden helyen (a Szervező Facebook oldalán, a fesztivál Facebook oldalán, a 
fesztivál esemény oldalán) kommenteli. 
 
2.:  A Játékos az Oszkár telekocsi rendszerben a Személyes menü / Ajánló menüpontjában 
meghívja a játékba a Facebook közösségi oldalon vagy a Gmail levelezőrendszerben található 
ismerőseit, vagy e-mail címet megadva meghívót küld egyéb ismerőseinek a Játékba, és a 
Játékos által meghívott személy(ek) regisztrál(nak) az Oszkár telekocsi rendszerbe a 
www.oszkar.com weboldalon.  
 
 A Játékos neve abba a sorsolásba kerül bele, ami éppen aktuális akkor, amikor az általa 
meghívott személy regisztrációja megtörtént. Egy meghívott személynek csak egy 
regisztrációja számít a Játék szempontjából. A Játék eredményének manipulálási kísérlete 
(valótlan személyek beregisztrálása) a Játékból történő kizárást von maga után. 
 
Amennyiben a Játékos az 1-es és a 2-es pontot is ugyanazon sorsolási időszakban teljesíti 
(tehát elhelyezi a megfelelő kommentet a nyereményjátékról szóló bejegyzés alá és 
ugyanabban a sorsolási időszakban egy általa meghívott személy regisztrál az Oszkár 
telekocsi rendszerbe), akkor neve kétszer kerül be a sorsolásba, tehát dupla esélye van a 
nyereményre.  
 
A Játékos a játék időtartama alatt akár minden egyes sorsoláson részt vehet, ha teljesíti a jelen 
pontban meghatározott két részvételi feltétel valamelyikét. 
 
V. A Játék időtartama 
 
A Játék 2017. május 5-től 2017. augusztus 4-ig kerül lebonyolításra. 
 

VI. Nyeremények és sorsolások 
Nyeremények: 

• 2 db fesztivál bérlet az EFOTT-a (www.efott.hu) 
• 2 db fesztivál bérlet a Bánkitó fesztiválra (www.bankitofesztival.hu) 
• 2 db fesztivál bérlet és  6 db bármely napra felhasználható napijegy a FEZEN 

fesztiválra (www.fezen.hu) 
• 10 db fesztivál bérlet az Everness fesztiválra (www.everness.hu) 
• 8 db fesztivál bérlet az Ördögkatlan fesztiválra (www.ordogkatlan.hu) 
• 2 db fesztivál bérlet a Rockmaratonra (www.rockmaraton.hu) 
• 2 db fesztivál bérlet a Fishing on Orfű-re (www.fishingonorfu.hu) 
• 2 db fesztivál bérlet a Feszt!Eger fesztiválra (www.feszteger.hu) 
• 8 db bérlet a Palóznaki Jazz Piknikre (www.jazzpiknik.hu) 
• 4 db bérlet a SZIN-re (http://www.szin.org/) 
• 4 db 5 napos rugalmas bérlet a Művészetek Völgyébe (www.muveszetekvolgye.hu) 

http://www.oszkar.com/invite/
http://www.fishingonorfu.hu/
http://www.jazzpiknik.hu/
http://www.muveszetekvolgye.hu/
http://www.fezen.hu/
http://www.szin.org/
http://www.everness.hu/
http://www.bankitofesztival.hu/
http://www.feszteger.hu/
http://www.efott.hu/
http://www.ordogkatlan.hu/
http://www.rockmaraton.hu/
http://www.oszkar.com/


• 20 db belépő a Szegedi Szabadtéri Játékokra (www.szegediszabadteri.hu) 
• 2 db napijegy (bármelyik napra beváltható) a Campus fesztiválra 

(http://www.campusfesztival.hu/) 
• 3 db páros napijegy a Savaria karneválra (www.savariakarneval.hu) 
 
A nyeremények sorsolására az alábbi időpontokban kerül sor: 

● 2017. május 9.: 1 db páros bérlet a Feszt!Eger fesztiválra  
● 2017. május 12.: 5 db páros belépő a Szegedi Szabadtéri Játékok július 1-én tartandó 

Tosca című előadására  
● 2017. május 16.: 1 db páros bérlet és 1 db páros napijegy (bármelyik napra 

beváltható) a FEZEN-re 
● 2017. május 23.: 5 db páros napijegy az Everness fesztiválra 
● 2017. május 30.: 1 db páros bérlet a Fishing on Orfű-re 
● 2017. június 6.: 1 db páros bérlet a Rockmaratonra 
● 2017. június 13.: 1 db páros bérlet a Bánkitó fesztiválra 
● 2017. június 20.: 1 db páros bérlet az EFOTT-ra 
● 2017. június 23. 5 db páros belépő a Szegedi Szabadtéri Játékok július 16-án tartandó 

Ének az esőben című előadására 
● 2017. június 27.: 2 db páros bérlet az Ördögkatlan fesztiválra 
● 2017. július 4.: 1 db páros napijegy (bármelyik napra beváltható) a Campus fesztiválra 
● 2017. július 11.: 2 db páros, 5 napos rugalmas bérlet a Művészetek Völgyébe  
● 2017. július 14.: 2 db páros napijegy a FEZEN-re (bármelyik napra beváltható) 
● 2017. július 18.: 2 db páros bérlet az Ördögkatlan fesztiválra 
● 2017. július 21.: 4 db páros bérlet a Paloznaki Jazz Piknikre 
● 2017.július 28.: 2 db páros bérlet a SZIN-re 
● 2017. augusztus 4.: 3 db páros napijegy a Savaria karneválra 

 
A sorsolás minden esetben a www.random.org (internetes véletlen generátor felület) 
segítségével történik. 
 
VII. Nyertes kihirdetése, nyeremény átvétele 
A Szervező a nyerteseket az Oszkár telekocsi rendszerben, belső üzenetben értesíti, 
legkésőbb a sorsolást követő 2 munkanapon belül. A belső üzenet érkezéséről a Játékos 
e-mail értesítőt kap.  A Szervező a  nyeremény átvételének módjáról legkésőbb a sorsolást 
követő 7 munkanapon belül értesíti a nyerteseket. 
 

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 video anyagokban. A Résztvevő nyertessége esetére kötelezi magát, hogy 
keresztneve és fotója közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény 
átvételével egy időben megadja a Szervező részére. A Résztvevő nyertessége esetére kötelezi 
magát, hogy a fesztiválon, amelyre belépőt nyert, készít vagy készíttet egy képet magáról, 
amelyen jól látható, hogy melyik fesztiválon vesz részt. 
  
A Résztvevő a Játékban való részvételi szándéka esetén az alábbi nyilatkozatot teszi: 
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„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 nyertes Játékos köteles gondoskodni a részére eljuttatott elektronikus belépő, vagy a 
belépéshez szükséges kód, illetve  egyéb, a nyereménnyel kapcsolatos információ 
biztonságos és mások által nem hozzáférhető tárolásáról. Az ennek hiányából vagy nem 
megfelelő teljesüléséből fakadó következményekért és az esetleges károkért kizárólag a 
nyertes Játékos felelős.  
A nyertes Játékos és partnere saját felelősségükre vesznek részt a fesztiválon, amelyre a 
nyertes Játékos a belépőket nyerte. A Szervező feladata kizárólag a Játék lebonyolítására 
vonatkozik, a fesztiválok programjáért, az azokban történő esetleges változásért, illetve az ott 
történő eseményekért semmilyen módon nem felelős. 
A jelen útmutatóban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. 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. április 21. 
 






