Játékszabályzat
„Nyerj 2021-ben is fesztivál belépőket az Oszkár telekocsival!” 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 a Szervezővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek nem vehetnek részt.
A Nyeremény átvételének feltétele a nyertes és kísérője védettségi igazolványának
megléte.

IV. A Játék szabályai
A Játékosnak a Játék időtartama alatt vagy azt megelőzően az Oszkár telekocsi
rendszerbe regisztrált tagnak kell lennie. Az összes Játék a
https://www.oszkar.com/fesztival2021 oldalon zajlik. A Játékban való részvételhez
alábbi feltételnek kell teljesülnie:
Valamennyi nyereményjáték fel van tüntetve a https://www.oszkar.com/fesztival2021
oldalon. Mindegyik Játékhoz tartozik egy “Játszom” gomb. Amikor a Játék
elkezdődik, a gomb aktívvá válik. A gombra kattintva lehet jelentkezni a Játékra.

Amennyiben a Játékos többször kattint ugyanannál a Játéknál a gombra, akkor is
csak egyszer szerepel majd a neve a jelentkezők listájában.
Ha inaktív a "Játszom" gomb, és az esemény még szürke, akkor a Játékos email-es
emlékeztetőt tud kérni, mert a Játék kezdete a jövőben lesz. Amint aktuálissá válik a
Játék, email-ben értesítjük róla.
A játékban való részvételhez a Játékosnak Oszkáros felhasználói fiókkal kell
rendelkeznie. Az újraregisztrálást és az ebből fakadó csalást vizsgáljuk és büntetjük.
A Játéknak nem feltétele, de a Játékos a kommentben jelezheti, hogy kivel venne
részt a fesztiválon: XY-nal mennék!
Ha a Játékos nem kommenteli a bejegyzést, az NEM vonja maga után a játékból
való kizárást.
A Játékról szóló bejegyzés kommentelésére az alábbi helyeken van lehetőség:
● az Oszkár telekocsi Facebook oldalán (https://facebook.com/telekocsi)
● az Oszkár telekocsi Fesztiválos Facebook-csoportjában
(https://www.facebook.com/groups/364325923975182/)
● a fesztiváljegyet/bérletet felajánló fesztivál Facebook oldalán
● a fesztiváljegyet/bérletet felajánló fesztivál esemény oldalán
A Játékos a játék időtartama alatt akár minden egyes sorsoláson részt vehet, ha
teljesíti a jelen pontban meghatározott feltételeket.
Amennyiben a játékos nyer és kiderül, hogy nem érdeklődik az esemény iránt és
nem nyerési szándékkal vett részt az játékban, úgy tudomásul veszi, hogy az
Oszkáros felhasználói adatlapján negatív értékelésben jelezzük
megbízhatatlanságát.

V. A Játék időtartama
A Játék 2021. június 21. és szeptember 30. között kerül lebonyolításra.

VI. Nyeremények és sorsolások
Nyeremények:
- 2*1 db 5-napos rugalmas bérlet a Művészetek Völgyébe
(https://www.muveszetekvolgye.hu/)
- 1 db páros VIP joker napijegy és 2 db páros napijegy az EFOTT Fesztiválra
(https://efott.hu)
- 10 db páros belépő a Szegedi Szabadtéri Játékok által ajánlott előadásokra
(https://www.szegediszabadteri.hu/)
- 2 db páros bérlet az Ördögkatlan Fesztiválra (https://ordogkatlan.hu/)
- 1 db páros joker jegy a Paloznaki JazzPiknikre (https://jazzpiknik.hu/)
- 1 db páros napijegy a 10 nap Strand Fesztiválra
(https://strandfesztival.com/hu/)

-

1 db páros napijegy a B.my.Lake fesztiválra (https://bmylake.hu/2020/)
2 db páros bérlet a SZIN-re (https://szin.org/)
1 db páros joker napijegy a Campus Fesztiválra
(https://www.campusfesztival.hu/)

A nyeremények sorsolására az alábbi időpontokban kerül sor:
- 2021. június 24.: 1 db páros napijegy az EFOTT-ra
- 2021. június 28.: 1 db 5-napos rugalmas bérlet a Művészetek völgyébe
- 2021. július 1.: 1 db páros joker napijegy a Campus Fesztiválra
- 2021. július 5.: 5 db páros belépő a Szegedi Szabadtéri Játékok által
meghatározott előadásra
- 2021. július 8.: 1 db 5-napos rugalmas bérlet a Művészetek völgyébe
- 2021. július 12.: 1 db páros bérlet az Ördögkatlanra
- 2021. július 15.: 1 db páros joker napijegy Paloznaki Jazzpiknikre
- 2021. július 19.: 1 db páros napijegy az EFOTT-ra
- 2021. július 22.: 1 db páros bérlet az Ördögkatlanra
- 2021. július 26.: 5 db páros belépő a Szegedi Szabadtéri Játékok által
meghatározott előadásra
- 2021. július 29.: 1 db páros VIP napijegy az EFOTT-ra
- 2021. augusztus 2.: 1 db páros napijegy a B.my.Lake-re
- 2021. augusztus 5.: 1 db páros napijegy a 10 nap Strand fesztiválra
- 2021. augusztus 12: 1 db páros bérlet a Szegedi Ifjúsági Napokra
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 nem
átruházható.
A Szervező a nyeremény átvételének módjáról legkésőbb a nyertes Játékos
visszajelzését követő 7 munkanapon belül értesíti a nyertest.
A nyeremény átvételéhez a Szervező szükség esetén személyes adatokat is
bekérhet (pl. a nyertes és kísérője nevét, email címét, telefonszámát és személyi
igazolvány számát.), melyet továbbít a fesztivál szervezőinek. Ezen személyes
adatok kizárólag a nyeremény érvényesítésének céljához szükségesek, azokat a
jegyek átvételét követően sem a Szervező, sem a Fesztivál partner nem kezeli.

Amennyiben a nyertes Játékos a jegyek átvételéhez szükséges adatszolgáltatást
megtagadja, pótnyertes lép a helyére, akit Oszkáros üzenetben értesítünk.
VIII. Adatkezelés
A játék során kezelt személyes adatok köre:
Az Érintett/Érintettek neve, személyi igazolvány száma, email címe, telefonszáma,
postacíme.
Adatkezelés célja:
Név, személyi igazolvány szám, email cím:
az EFOTT nyereményjegyek kiállításához.
Név, email cím:
a Művészetek Völgye, a Ploznaki Jazzpiknik, a Szegedi Szabadtéri Játékok, a
B.my.Lake és a Strand Fesztivál nyereményjegyek kiállításához.
Név, email cím, személyi igazolvány száma:
a SZIN nyereményjegyek kiállításához.
Név, személyi igazolvány száma:
az Ördögkatlan és a Campus Fesztivál nyereményjegyek kiállításához.
Képmás, hang:
jól sikerült kép/ videó esetén Facebook, Instagram poszthoz/hirdetéshez
Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama:
Név, email cím, személyi igazolvány szám, postacím:
Az adott fesztivál végétől számított 30 nap (az Oszkár telekocsi rendszerében történt
regisztrációra és a rendszerben kezelt adatokra vonatkozóan az Oszkar.com
Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzata >>
https://www.oszkar.com/misc/privacy.php << az irányadó)
Adattovábbítás:
Facebook Ireland Ltd.
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország
Továbbított adatok köre: keresztnév, képmás, hangfelvétel
Adattovábbítás célja: Promóció, népszerűsítés
Adatkezelési szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable
https://help.instagram.com/519522125107875
EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lh. 1. em. 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-901812
Továbbított adatok köre: név, email cím, személyi igazolvány száma.
Adattovábbítás célja: napijegy kiállítása.
Adatkezelési szabályzat (és házirend): http://efott.hu/info/hazirend/
Ördögkatlan Fesztivál Egyesület
Székhely: 1122 Budapest, VÁROSMAJOR UTCA 27/A. FSZT 1. ajtó
Cégjegyzékszám: 00 18 199789
Továbbított adatok köre: név, személyi igazolvány száma.
Adattovábbítás célja: bérlet kiállítása.
Adatkezelési szabályzat: http://www.ordogkatlan.hu/p/privacy-policy.html

Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.
Cégjegyzékszám: 06 09 011601
Továbbított adatok köre: név, email, személyi igazolvány száma.
Adattovábbítás célja: bérlet kiállítása.
Adatkezelési szabályzat: http://szin.org/adatvedelmi-es-jogi-nyilatkozat/

Debreceni Campus Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Cégjegyzékszám: 09 09 013671
Továbbított adatok köre: név, személyi igazolvány szám.
Adattovábbítás célja: napijegy kiállítása.
Adatkezelési szabályzat:
Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62.
Cégjegyzékszám: 19 09 517015
Továbbított adatok köre: név, email cím.
Adattovábbítás célja: bérlet eljuttatása.
Adatkezelési szabályzat: https://www.muveszetekvolgye.hu/aszf
Veszprémi Ünnepi Játékok Közhasznú Nonprofit Kft
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22
Cégjegyzékszám: 19-09-507051
Továbbított adatok köre: név, email cím.
Adattovábbítás célja: napijegy eljuttatása.
Adatkezelési szabályzat: https://jazzpiknik.hu/adatkezelesi-szabalyzat/

Tonspec Kft.
Székhely: 1115 Budapest Bartók Béla út 105-113
Cégjegyzékszám: 01-09-931397
Továbbított adatok köre: név, email cím.
Adattovábbítás célja: napijegy eljuttatása.
Adatkezelési szabályzat: https://jazzpiknik.hu/adatkezelesi-szabalyzat/
VOLT Produkció Kft.
Székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget,hrsz. 23796/58
Cégjegyzékszám: 01-09-695549
Továbbított adatok köre: név, email cím.
Adattovábbítás célja: napijegy eljuttatása.
Adatkezelési szabályzat:
https://bmylake.hu/aszf
https://cdn.strandfesztival.com/c4rpr0/9090/hu/media/2018/12/altalanos_adatvedelim
.pdf
Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.
Székhely: 6720 Szeged, Magyar Ede tér 2.
Cégjegyzékszám: 06-09-011654
Továbbított adatok köre: név, email cím
Adattovábbítás célja: jegy eljuttatása
Adatkezelési szabályzat:
http://szegediszabadteri.hu/upload/inline/Szabadt%C3%A9ri%20Adatkezel%C3%A9
si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20prom%C3%B3ci%C3%B3s%20j%C3
%A1t%C3%A9k.pdf
Adatkezelési fogalmak definícióját lásd Oszkar.com Adatkezelési Tájékoztató és
Adatvédelmi Szabályzat (https://www.oszkar.com/misc/privacy.php)
Az Érintett/Érintettek kijelentik, hogy a kép/videó elkészítésével és felhasználásával
kapcsolatban az adatkezelőkkel szemben igényt nem érvényesítenek, az
igényérvényesítésre irányuló jogaikról előzetesen, visszavonhatatlanul és feltétel
nélkül lemondanak.
A Játékos az általa készített kép / videó, mint szellemi alkotás tekintetében a kép /
videó átadásával Szervező részére időben és felhasználási mód terén korlátlan
felhasználási jogot biztosít.

IX. 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 képet a fesztivál után 10 munkanapon belül elküldi az info@oszkar.com email
címre.
A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem küld képet a Játékszabályzatnak
megfelelően, 5 évre kizárja magát az Oszkar.com telekocsi Kft. által szervezett
nyereményjátékokból és oszkar felhasználótól negatív értékelést kap erre
vonatkozóan.
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 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.
Amennyiben a jelen szabályzatban szereplő fesztiválok, események a COVID-19
helyzet, illetve ahhoz kapcsolódó hatósági, jogszabályi tiltás miatt elmaradnak, a
Szervező semmilyen kötelezettséggel nem terhelhető. A nyereményjegyek pénzre
nem válthatóak vissza és az egyes fesztiválok, események szervezői döntenek a
nyeremények további sorsával kapcsolatban.
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, 2021. június 11.

