
Játékszabályzat 
„Hirdess fesztiválra Oszkáron!” c. játék 

 

I. A játék célja 
Az Oszkár telekocsi rendszerben ( https://www.oszkar.com ), felhasználónévvel 
rendelkező nem üzleti autósok 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 
az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-81509/2014.4 
 

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 4 
feltételnek teljesülnie kell: 
 
1.:  A Játékos autós, klasszikus telekocsis (üzleti csomaggal nem rendelkezik) és 
semmilyen korlátozás alatt nem áll az Oszkáros fiókja a játék során. 
 
2.: A Játékos az alábbi települések, fesztiválok egyikére hirdet, legalább 1 db szabad 
helyet: 

http://www.oszkar.com/


- 2019.07.23-29. között Székesfehérvárra vagy Székesfehérvárról (FEZEN) 
- 2019.07.29-08.04. között Nagyharsányba/-ból, Kisharsányba/-ból, Beremendre/-ről 
vagy Villánykövesdre/-ről (Ördögkatlan Fesztivál) 
- 2019.07.31-08.04. között Paloznakra/-ról (JazzPiknik) 
- 2019.08.06-15. között Budapestre/-ről (Sziget) 
- 2019.08.19-25. között Zamárdiba/-ból (Strand vagy B.my.Lake fesztivál) 
- 2019.08.21-26. között Szombathelyre/-ről (Savaria Történelmi Karnevál) 
- 2019.08.27-09.02. között Szegedre/-ről (Szegedi Ifjúsági Napok) 
 
3.: A Játékos az Oszkár telekocsi rendszerében autósként feladja a hirdetését és a 
hirdetésének leírásába beírja, hogy @fesztival. 
 
4.: A Játékos az adott fesztiválra vonatkozó, játékot hirdető Facebook bejegyzés 
alatt megosztja az Oszkáros hirdetésének linkjét. A játékkal kapcsolatos 
facebook-bejegyzés mindig az Oszkár facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/telekocsi) és a fesztiválos facebook-csoportjában 
(https://www.facebook.com/groups/364325923975182/) kerül megosztásra. 
 
A Játékos a játék időtartama alatt akár minden egyes sorsoláson részt vehet, ha 
teljesíti a jelen pontban meghatározott részvételi feltételeket. 
Ha egy Játékos oda- és visszaútra is meghirdeti a szabad helyeit, a sorsolásban 
duplán vesz részt. 
 
V. A Játék időtartama 
 
A Játék 2019. július 22-tól 2019. szeptember 8-ig kerül lebonyolításra. 
 

VI. Nyeremények és sorsolások 
Nyeremények: 
7*1 db Oszkáros ajándékcsomag, 13 ezer forint értékben 
 
A csomag tartalma: 
1 db Oszkar.com logóval ellátott autós napellenző 
1 db Oszkar.com logóval ellátott USB elosztó 
1 db Oszkar.com logóval ellátott szivargyújtós USB töltő 
1 db Oszkar.com logóval ellátott vízálló telefontartó 
1 db Oszkar.com logóval ellátott stresszlevezető kisautó 
1 db Oszkar.com logóval ellátott póló 
1 db Oszkar.com logóval ellátott strandlabda 
1 db Oszkar.com logóval ellátott tornazsák 
1 db Oszkar.com logóval ellátott újrahasznosított anyagból készült szatyor 
1 db Oszkar.com logóval ellátott bevásárlóérmés kulcstartó 
3000 Ft értékű Oszkáros kredit ( kredit hirdetés kiemelésre és foglalási díj fizetésére 
használható) 
 
 
A nyeremények sorsolására az alábbi időpontokban kerül sor: 

https://www.facebook.com/telekocsi
https://www.facebook.com/groups/364325923975182/


● 2019.07.30. 1 db ajándékcsomag (Székesfehérvárra/-ról hirdetett ÉS beírta a 
megjegyzésbe, hogy @fesztivál)  

● 2019.08.05. 2 db ajándékcsomag (Nagyharsányba/-ból, Kisharsányba/-ból, 
Beremendre/-ről vagy Villánykövesdre/-ről hirdetett VAGY Paloznakra/-ról 
hirdetett ÉS beírta a megjegyzésbe, hogy @fesztivál) 

● 2019.08.16. 1 db ajándékcsomag (Budapestre/-ről hirdetett ÉS beírta a 
megjegyzésbe, hogy @fesztivál)  

● 2019.08.27. 2 db ajándékcsomag (Zamárdiba/-ból VAGY Szombathelyre/-ről 
hirdetett ÉS beírta a megjegyzésbe, hogy @fesztivál) 

● 2019.09.03. 1 db ajándékcsomag (Szegedről/-re hirdetett ÉS beírta a 
megjegyzésbe, hogy @fesztivál) 

 
A sorsolás minden esetben videóval dokumentálva történik, ami felkerül az Oszkár 
telekocsi facebook-oldalára. 
Minden sorsolásnál (amennyiben volt annyi játékos) 3 pótnyertest is sorsolunk. Ha 
nem jelentkezik, vagy visszalép a nyereményétől egy nyertes Játékos, akkor a 
pótnyetesek a sorsolás sorrendjében kerülnek értesítésre. 
 
VII. Nyertes kihirdetése, nyeremény átvétele 
 
A Szervező a nyerteseket az Oszkár telekocsi játékra felhívó facebook bejegyzése 
alatt kommentben, valamint az Oszkár rendszerben, üzenetben értesíti, legkésőbb a 
sorsolást követő 2 munkanapon belül. Az Oszkáros üzenet érkezéséről a Játékos 
e-mail értesítőt kap.  
A nyertes Játékosnak 2 munkanap áll rendelkezésére, hogy visszajelezzen az 
Oszkáros üzenetre. Amennyiben nem történik meg a visszajelzés, vagy a Játékos 
nem fogadja el a játékszabályzatot, esetleg úgy nyilatkozik, hogy lemond a 
nyereményről, a Szervező értesíti a soron következő pótnyertest. 
 
A nyeremény átvételéhez a Szervező személyes adatokat is bekér (pl. a nyertes 
nevét, email címét, telefonszámát és postacímét.). 
Ezen személyes adatok kizárólag a nyeremény érvényesítésének céljához 
szükségesek, azokat a nyeremény átvételét követően a Szervező nem kezeli.  
Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételéhez szükséges 
adatszolgáltatást megtagadja, pótnyertes lép a helyére, akit Oszkáros üzenetben 
értesítünk. 
 
VIII. Adatkezelés 
A játék során kezelt személyes adatok köre: 
Az Érintett neve, email címe, telefonszáma, postacíme. 
 
Adatkezelés célja: 
Név, email cím, telefonszám, postacím: 
a nyereménycsomag eljuttatásához. 
 
Adatkezelési fogalmak definícióját lásd Oszkar.com Adatkezelési Tájékoztató és 
Adatvédelmi Szabályzat (https://www.oszkar.com/misc/privacy.php) 

https://www.oszkar.com/misc/privacy.php


IX. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja vagy ismertesse a nyertes 
keresztnevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és 
reklámcélokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.  
A Résztvevő 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, 2019. július 22. 
 
 


