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Részvételi szabályzat 

„KINCSVADÁSZAT” osztályverseny 

 

1. A Pályázat szervezője és lebonyolítója 

A különböző évfolyamok számára meghirdetett „Kincsvadászat” (minden egyes konkrét 

pályázat a továbbiakban: „Pályázat”, míg együttesen a továbbiakban: „Pályázatok”) 

szervezője és lebonyolítója a Graph-Art Kft. (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; 

adószám: 11793746-2-09; a továbbiakban: „Szervező”). 

A Szervező a Pályázatokat az egyes általa kiadott sajtótermékekben elhelyezett kiírásoknak és 

a www.pedagogusvilag.hu oldalon az „Élménypedagógia – ROP’21” menüponton belül 

megnyíló „Kincsvadászat” menüponton belül elhelyezett lebonyolítási ismertetőnek 

(„Kiírás”) megfelelően szervezi. 

 

2. Az egyes Pályázatban való részvétel feltételei és módja 

A Pályázatban részt vehet minden „megerősített” státusszal rendelkező, ROP’21 programban 

résztvevő pedagógus és osztálya („Résztvevő”). A részvétel az osztály pedagógusa útján 

történik. A „megerősített” státusz és így a részvételi jogosultságot a Szervező a 

nyereménysorsolás során, kizárólag a nyertesek kapcsán ellenőrzi. 

A Pályázat 8 fordulós minden évfolyam esetén. 

A Pályázatokra vonatkozó Kiírás tartalmazza: 

- a Pályázatban nyerhető nyereményeket; 

- a nyereménysorsolás módját és idejét. 

Az egyes fordulókra vonatkozó Kiírás minden esetben tartalmazza 

- a megválaszolandó kérdést vagy megoldandó feladatot; 

- a beküldés határidejét; továbbá 

- a válaszok beküldéséhez szükséges linket a regisztráció során megadott e-mail címre 

küldi ki a Szervező, valamint a ROP’21 regisztrációval rendelkező pedagógus számára 

is elérhetővé teszi a fenti honlap útján, illetve a térképes feladat (elektronikus vagy 

postai úton való) beküldésének módjáról tájékoztatást nyújt. 

A nyereménysorsolásban az a Résztvevő vesz részt, aki a valamennyi megválaszolandó 

kérdésre, megoldandó feladatra helyes válaszokat küld be az online űrlapon keresztül a 

beküldési határidőig. 

Aki a Pályázatban való részvételre vonatkozó szabályokat nem tartja be, azt a Szervező a 

nyereménysorsolásból kizárja. A Szervező jogosult kizárni a Pályázatból továbbá azt a 

Résztvevőt, aki a Pályázatban tisztességtelen módon, a Részvételi szabályzatban foglalt 

feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 

A Résztvevő a Pályázatban való részvétellel elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban foglalt 

részvételi és adatkezelési feltételeket. 

 

3. A nyeremény 

A Szervező minden egyes Pályázat kapcsán fordulónként értékelést végez, a fordulónkénti 

pontokat összesíti. A nyertesek évfolyamonként a 5 legtöbb pontot szerző Résztvevők 

lesznek, illetve a térképpályázatok közül a Szervező által független pedagógusokból és a 

Szervező szakmai munkatársaiból felállított bizottság választja a legjobbnak ítélt pályázati 

munkákat, amelyeket különdíjjal jutalmaz. 

A Pályázat nyerteseinek osztálynevét és a pedagógus nevét az eredmény megállapítását 

követő 2 héten belül a Szervező közzéteszi a fenti oldalon a „Kincsvadászat” menüponton 

belül, valamint közzé teheti a Kiírást tartalmazó sajtótermék valamely következő 

lapszámában. 
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4. A Nyeremény átadása 

Minden egyes nyertes Résztvevő a ROP’21 programban való regisztrációs során megadott 

intézmény címén kapja meg a Nyereményt. 

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.  A nyereményhez 

tartozó közterhek megfizetési kötelezettségét a Szervező viseli, azonban az esetlegesen 

felmerülő egyéb költségek az érintett nyertes Résztvevőt terhelik.  

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Pályázatból azt a Résztvevőt, aki számára a 

nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, 

vagy tévesek, vagy a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a Részvételi szabályzatban vagy a 

Kiírásban írt feltételeknek (ideértve, ha a pedagógus nem rendelkezik „megerősített” ROP’21 

státusszal). Amennyiben valamely a pontok alapján nyertes Résztvevőről az eredmény 

megállapítását megelőzően megállapításra kerül, hogy a részvételre nem rendelezett 

jogosultsággal, a nyereményre való jogosultságát elveszti és helyette másik Résztvevő kerül 

kijelölésre az elért pontszámok sorrendje alapján. 

A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A Szervező a nyeremény 

hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok 

kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

 

5. A Pályázatokkal kapcsolatos információk 

A Pályázatokkal kapcsolatos információk megtalálhatók a Szervező honlapján a 

www.pedagogusvilag.hu oldalon az „Élménypedagógia – ROP’21” menüponton belül 

megnyíló „Kincsvadászat” menüpont alatt vagy a Szervező sajtótermékeiben.  

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzatot módosítani, azzal, hogy erről a 

Résztvevőket a fent megjelölt honlapon keresztül tájékoztatni köteles. 

A Szervezőnek a Pályázatokkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Pályázat 

lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt. 

A kommunikációs anyagokon felhasznált fotók csak illusztrációk! A Szervező kizárja 

felelősségét a Pályázatokkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen 

előforduló hibáért. 

Amennyiben a Pályázat során visszaélések, jelentős mértékű tisztességtelen részvétel gyanúja 

merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

Pályázatot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Pályázat 

bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy 

megszüntetésére, korlátlanul a Pályázat időtartama alatt bármely okból, különösen, de nem 

kizárólagosan amennyiben a Pályázat nem folytatható le a Részvételi szabályzatnak 

megfelelően. A Pályázat törlése esetén a Résztvevő a nyereményre jogosulatlannak 

tekintendő. A Pályázat módosítása, vagy törlése esetén Szervező, a Résztvevőket a fent 

megjelölt honlapon keresztül tájékoztatja. 

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, 

a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során 

bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg 

szándékosan okozott, a Résztvevőknél felmerülő károkért való felelősséget. 

 

6. Vegyes rendelkezések 

A Pályázatban résztvevő Résztvevők részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a 

Pályázat Részvételi szabályzatát. 

 

Debrecen, 2021. október 1. 
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