CARTOON NETWORK FOCIAKADÉMIA 2014
JÁTÉKSZABÁLYZAT (“játékszabályzat”)
A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ NEM SZÜKSÉGES VÁSÁROLNI. A Nyereményjátékot (a
továbbiakban ’nyereményjáték’), amelyre az alábbi szabályzat vonatkozik, a Turner Broadcasting
System Europe Limited (a továbbiakban “szervező”), korlátolt felelősségű társaság működteti,
amelynek hivatalos központja a Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United
Kingdom címen található, és amelynek cégjegyzékszáma 1927955, és amely a Cartoon Network
csatornát és a www.cartoonnetwork.hu/fociakademia weboldalt (továbbiakban ‘weboldal’) üzemelteti.
A nyereményjáték 2014. május 16-án indul, és az összes jelentkező számára 2013. június 13-án zárul
(’jelentkezési időszak’).
A közönségszavazás június 14-én kezdődik, és június 29-én zárul (‘szavazási időszak’).
A fő nyertest július 4-én hirdeti ki a szervező.
2. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
A nyereményjátékban minden 6 és 15 év közötti, Magyarországon élő magánszemély részt vehet, aki
internet vagy telefonos kapcsolattal rendelkezik a jelentkezési időszakot megelőzően és közben, kivéve
a szervező és a szervezővel kapcsolatban álló cégek, valamint azok alkalmazottai és családtagjai, azaz
senki, (szervező felek) aki szakmai kapcsolatban áll a nyereményjátékkal. A résztvevőknek szülői vagy
gondviselői hozzájárulás szükséges a jelentkezéshez. A nyereményjátékba történő bejelentkezéssel a
játékos kijelenti, hogy rendelkezik a fenti hozzájárulással, és elfogadja a játékszabályzatot.
3. A JELENTKEZÉS MIKÉNTJE:
A játékosoknak a Weboldalon található szabályokat kell követniük a Nyereményjátékra való
jelentkezéskor. Egy játékos csak egyszer vehet részt a Nyereményjátékban (hacsak a Játékszabályzat
másként nem rendelkezik).
A nyereményjátékra való jelentkezéssel és a weboldalon az ide vonatkozó kis négyzet bejelölésével a
Játékos hozzájárul, hogy a ’focis’ videóját (a továbbiakban Videó) a szervező annak értékelését,
elfogadását és nyereményjátékba bevonását követően bárminemű ellenszolgáltatás nélkül
megjelentetheti a weboldalon és a csatornán, viszont nem köteles azt bemutatni. Minden, a
szabályzatnak megfelelő, és a jelentkezési időszak alatt elküldött, valamint minden jelentkezési
kritériumnak megfelőelő videó felkerül weboldalra a jelentkezési időszak alatt, és szavazásra lesz
bocsátva a szavazási időszak alatt. Egyazon IP címről naponta csak egy szavazat küldhető! Minden
elküldött videónak meg kell felelnie a lenti szabályoknak, mivel a szervező fenntartja magának a jogot,
hogy kizárja a nyereményjátékból, illetve eltávolítsa a weboldalról, a szabályoknak nem megfelelő
videókat. A játékosoknak a labda rúgásával, dekázással, cselekkel, futballtudásukat kell bemutatniuk a
videón. A játékosok nem szerepeltethetnek semmilyen márkenévvel ellátott ruhadarabot vagy eszközt
a videón. A játékosok tudomásul veszik, hogy a videó nem lehet hosszabb, mint egy perc, a videónak
fekvő formátumúnak kell lennie, a videón egyedül csak a játékos szerepelhet, a videón nem
szerepelhet semmilyen zene.
A nyereményjátékban résztevő játékosok kijelentik, hogy az általuk megadott adatok megfelelnek a
valóságnak. A szervező fenntartja magának a díjátadás megtagadásának, illetve a játékból történő
kizárás jogát minden olyan személy esetében, aki a belépéskor pontatlan vagy hiányos adatokat adott
meg, vagy sportszerűtlen, esetleg nem a szabályzatnak megfelelő módon játszik, érvénytelenek. A
szervező nem vállal semmilyen felelősséget az átvitel során bármilyen okból kifolyólag elveszett vagy
késleltetett, hibás, hiányos, értelmezhetetlen, illetve a részvételi határidő után megadott válaszokért,
illetve az olyan, számítógépes hiba, internetkapcsolat, hardware vagy software hibákból adódó
problémákért, amelyek meggátolhatják a versenyzőket a válaszok elküldésében. Továbbá a szervező
nem felelős semmilyen emberi, gépi, elektronikus, számítógépes, hálózati, gépelésből, nyomtatásból
fakadó, vagy bármilyen, a nyereményjátékkal összefüggésbe hozható hibával, illetve a szervezésből
vagy a nyereményjáték adminisztrációjából fakadó hibákért, úgymint a nyertesek kiválasztása, a

nyeremények kihirdetése. A szervező nem garantálja, a weboldal vagy a nyereményjáték nem
tartalmaz semmilyen inforormatikai hibát, vagy az észlelt hibákat azonnal elhárítja, illetve azt sem
garantálhatja, hogy a weboldal, vagy a weboldalról elérhető más weboldalak nem tartalmaznak
vírusokat vagy egyéb olyan hibákat, amelyek károsíthatják a játékosok számítógépét és/vagy adatait.
Elemi csapás, külső okokból való meghiúsulás, terrorizmus, számítógépes vírus, vagy bármilyen, a
szervezőtől független tényező, amely akadályozná a nyereményjáték biztonságát vagy előírt
lebonyolítását, a szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a
nyereményjátékot (vagy annak egy részét.) Törlés esetén a szervező fenntartja magának a jogot,
hogy az előzetesen beérkezett, megfelelő jelentkezéseket elbírálja. A nem valós vagy megtévesztő
jelentkezések automatikusan kizárják a játékost a részvételből.
4. NYERTESEK:
A nyereményjátéknak több nyertese van. A videók beküldői közül a szavazási időszak alatt legtöbb
közönségszavazatot kapott húsz (20), videó (’döntősök’) közül a Cartoon Network zsűrije (’zsűri’)
választja ki a győztes videót, amely a legjobb, legkreatívabb és–eredetibb futball fogásokat, trükköket,
futballelemeket tartalmazza, és amely videó beküldője a nyereményjáték fő nyertese (’ fő nyertes’)
lesz, amennyiben jelentkezése megfelel a játékszabályzatnak.
A szavazás végén egy (1) fő, (’szavazót’) választ a zsűri, a feltöltött videókra szavazók és a
legeredetibb kommentet adók közül.
Háztartásonként csak egy nyertes kerülhet ki a nyereményjátékból.
5. NYEREMÉNYEK:
Fő nyertes
A fő nyertest nyeremény illeti meg, amely két repülőjegy menettérti járatra Budapestről egy európai
városba, turista osztályon, szállás két éjszára, egy kétágyas szállodai szobában, valamint transzfer a
szállodából a focipályára és vissza a futballpályáról a szállodába, illetve egy közös edzés Luiz
Gustavoval.
A nyertesnek egy szülővel / gondviselővel kell utaznia, aki a magyarországi lakos, és érvényes
útlevéllel rendelkezik. A nyertes szüleje / gondviselője felel a nyertes vagy a szülő / gondviselő
szükséges úti okmányainak beszerzéséért.
A nyertesnek és a szülőnek / gondviselőnek együtt kell megtennie az utat, más módon elveszíti a
nyereményre való jogosultságát, illetve kizárható a versenyből. Az utat előzetesen 2014 augusztusára
lefoglalja a szervező, az út pontos időpontját, a versenyt követő hetekben megerősíti a szervező. A
nyertesnek és a szülőnek / gondviselőnek írásban kell visszaigazolnia szándékát a nyeremény
elfogadására, azaz hogy készek az utazásra, és hogy az időpont függvényében állnak rendelkezésre.
Amennyiben a nyertes és a szülő / gondviselő nem tudja megerősíteni, hogy rendelkezésre áll, a
szervező jogosult másik nyertes kijelölésére, a döntős játékosok köréből.
A nyertes szüleje / gondviselője vállal minden, a nyereménnyel kapcsolatos adót és költséget,
beleértve magyarországi repülőtérre utazás, az adott külföldi országban való közlekedés, étkezés,
vásárolt ajándéktárgyak, járulékos és egyéb személyes kiadások költségét. A nyertes szüleje /
gondviselője felelőssége az utazási biztosítás megszervezése. A nyertes szülőjének / gondviselőjének
felelőssége, hogy tisztában legyen a biztosítás feltételeivel az indulás előtt, és hogy az utazás
kockázati tényezőit a biztosítással kizárja.
A nyertes és a szülő / gondviselő beleegyezését adja, hogy a nyertes részt vesz minden olyan
promóciós tevékenységben, amelyben a szervező, reklámcéljainak megfelelően, szerepelteti nevét,
arcát, anélkül, hogy bármilyen ellenszolgáltatásra ezért igényt tartana.
A nyertes szüleje / gondviselője elküldi a játékszabályzat egy aláírt, PDF formátumú
változatát a kapcsolat@cartoonnetwork.hu címre és postai küldeményben a Turner
Broadcasting Mo. Kft. Budapest Október huszonharmadika utca 8-10. 1117, “CARTOON
NETWORK FOCIAKADÉMIA’ címre.

Nyertesek
A döntőbe jutott 20 fő (nyertesek) a videók beküldői közül, fejenként 1-1 brazil focis ajándékcsomagot
nyernek.
Szavazó
A beküldött videókra szavazók közül 1 fő brazil focis ajándékcsomagot és egy Luiz Gustavo aláírásával
elátott ajádékot nyer.
6. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK
A nyereményjátékban való részvétellel és/vagy a nyeremény elfogadásával minden egyes játékos
felhatalmazza a szervezőt, (hacsak a hatályos jogszabályok másképp nem rendelik), hogy az nevét,
címét, hangját, előadását, produktumát előzetes értesítés és kompenzáció nélkül, hirdetési vagy más
célból, bármilyen úton, médiumban, a jövőben bármikor felhasználja. A játékos által szolgáltatott
információ a szervező itt található adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően kezelendő.
http://www.cartoonnetwork.hu/adatv%C3%A9delmi-szab%C3%A1lyzat
A szervező feleknek jogában áll minden olyan, sérüléssel, veszteséggel, károsodással kapcsolatos
keresetet elutasítani, amely kapcsolatban áll a nyereményjátékkal (tekintet nélkül a kárt, sérülést
okozó tényezőre), illetve a nyeremény nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használatából vagy a
szállításból adódik (beleértve az utazást vagy a nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen
tevékenységet). A szervező felek természetesen nem tagadják meg a gondatlanságból fakadó
személyi sérülés vagy haláleset felelősségét.
A nyereményjátékot érintő bármely észrevétel vagy panasz az alábbi címre, a nyereményjáték lezártát
követő 90 napon belül, a nyereményjáték időtartamának és címének megnevezésével küldhető:
CARTOON NETWORK FOCIAKADÉMIA nyereményjáték, Turner Broadcasting Magyarország Kft, Bp.
Október huszonharmadika utca 8-10. 1117. A szervező fenntartja magának a nyereményjáték
lerövidítésénak, módosításának, eltörlésének jogát (beleértve a meghirdetett nyereményt is), és
fenntartja magának a módosítást okozó körülmény teljes megítélését.
A szabályzat nyomtatott példánya és a nyertesek listája az alábbi címen, felbélyegzett válaszboríték
küldésével kérhető: CARTOON NETWORK FOCIAKADÉMIA nyereményjáték, Turner Broadcasting
Magyarország Kft, Bp. Október huszonharmadika utca 8-10. 1117. Kérjük, tüntessék fel, hogy a
játékszabályzatot vagy a nyertesek listáját szeretnék-e kézhez kapni! A nyereményjáték szabályai
Anglia / Wales hatályos törvényeinek felelnek meg. Az értelmezéssel vagy a lebonyolítással
kapcsolatos vitás kérdésekkel, amelyek békés úton nem rendezhetők, az illetékes angol bírósághoz
kell fordulni. A fő nyertesnek, a szavazók közül kiválasztott győztesnek, és a további nyerteseknek
igazolniuk kell korukat, mielőtt a nyereményt átvennék. Amennyiben ezt elmulasztják, a szervezőnek
lehetőségében áll egy másik, a játékszabályzatnak megfelelő nyertest választani.
Minden olyan, nyereményeket illető részletet, amely a szabályzatban nem szerepel, a szervező
jogában áll meghatározni. A játékszabályzat értelmében a szervező saját belátása szerint, hasonló
vagy magasabb értékű nyereményre cserélheti a meghirdetett nyereményt. A nyeremények minőségét
az azokat szolgáltató cég határozza meg. A nyeremények kizárólag ’a kapott formában’ fogadhatók el,
vagy elutasíthatók, más nyereményre vagy készpénzre be nem cserélhetők. Mivel a nyeremények 15
év alatti, azaz kiskorú játékosokhoz kerülnek, azok gondviselőinek vagy törvényes képviselőinek
igazolniuk kell a nyeremény elfogadását. Ugyanez vonatkozik a nyereményeket illető adókra,
illetékekre is: annak kifizetése a nyereményt elfogadó törvényes képviselőjét terheli.
Amennyiben a szervező nem kap előzetes visszaigazolást a nyertestől vagy annak törvényes
képviselőjétől, amellyel a nyeremény elfogadását igazolja, és amely a pontos szállítási címet, illetve a
sikeres szállításhoz szükséges információkat is tartalmazza, a szervezőnek jogában áll megtagadni a
nyeremény átadását, bármilyen előzetes értesítés, illetve kompenzáció nélkül.
Szervező: Turner Broadcasting Systems Europe Limited

Hozzájárulási nyilatkozat
Név
Név NYOMTATOTT BETŰKKEL
Kor
Szülő / Gondviselő neve
Név NYOMTATOTT BETŰKKEL
Cím
Cím NYOMTATOTT BETŰKKEL
Telefonszám

Ezennel hozzájárulok, hogy Turner Broadcasting Systems Europe Limited (“TBSL”) teljesen vagy
részleteiben animálja, másolja, átalakítsa, megváltoztassa, felhasználja, hasznosítsa és közzétegye a
"focis" videót ("Videó") amelyet gyermekem készített / küldött be a Cartoon Network Fociakadémia
Nyereményjátékra,
és
amelynek
Nyertese.
Hozzájárulok, hogy TBSL nyilvánosságra hozhatja gyermekem videóját, részben vagy egészben és azt
az egész világon, örök időkre, bármilyen formában, bárhol közzétegye, és hogy ezért sem én, sem
gyermekem nem lesznek jogosultak semmilyen ellentételezésre.
Tudomásul veszem, hogy TBSL is létrehozhat és közzétehet bármilyen promóciós anyagot, amely
gyermekemet, mint a Cartoon Network Aranylabda Bajnokság nyertesét szerepelteti, és azt bárhol,
bármikor, bármilyen formában közzétegye, és hogy ezért sem én, sem gyermekem nem lesznek
jogosultak semmilyen ellentételezésre. TBSL nem köteles közzétenni vagy felhasználni gyermekem
videóját, vagy annak bármely részét.
Aláírás _____________________________
Szülő / Gondviselő (nyomtatott név) _____________________________
Dátum _____________________________

