
Az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. ’Rajzolj mesét!’ elnevezésű rajzpályázatán szervezett 
nyereményjátékának részvételi feltételei 

 
A részvételi feltételek az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán 
körút 76.) (a továbbiakban: Szervező) által az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft.  által szervezett 
nyereményjátékának (a továbbiakban együtt: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és a nyertes 
kiválasztásával kapcsolatos szabályait tartalmazza. 

A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket. 

1. A Nyereményjátékra vonatkozó információk 

1.1. A Nyereményjáték szervezőjének adatai 

Név: Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. 

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. 

E-mail cím: office@ehb2022.hu 

1.2. A Nyereményjáték lényege 

A rajzpályázat végén egy olyan tematikus animált mese készül, mely az Európa-bajnokságot és a 
kézilabdasportot népszerűsíti. A győztes rajzokból a WGSM csapatával együttműködő BookrKids 
animációs filmet készít az ábrázolt karaktereket felhasználva, amelyet végül online jelentet meg. 

A mese nyomtatott formában is megjelenik, a füzet az Európa-bajnokságot népszerűsítő 
ajándéktárgyként segíti a torna és a köré épülő közösségi élménysorozat sikerességét. 

1.3. A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre 

A rajzpályázat és így a nyereményjáték során kizárólag 2011 és 2014 között született gyermek vehet 
részt a törvényes képviselője hozzájárulásával (a továbbiakban: Játékos), aki teljesíti a 1.3. pontban 
foglalt feltételt és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi 
feltételt elfogadja. 

1.4. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele 

A rajzokat A/4-es papírra kell elkészítenie a Játékosnak hagyományos technikával, azaz színes vagy 
grafit ceruzával, zsírkrétával, filccel. Fontos, hogy a rajzon jól kivehető karakterek szerepeljenek. 

A rajzokat online formában kell feltölteni a meghatározott felületre, ahol jó minőségű, szkennelt vagy 
lefotózott képet kell elküldeni a Játékosnak. 

Saját karaktert kell készítenie, nem pedig egy már létező mesefigurát kell lerajzolnia. 

Több karakter esetén lehetőség szerint egy oldalon csak egy karakter szerepeljen, méghozzá nagy 
méretben megrajzolva, s azokat tömörítve, PDF-formátumban kell feltölteni a megadott felületre. 

Az állatok „emberformában” legyenek megrajzolva, vagyis két lábon, egyenesen állva. 

A nyereményjátékon való részvétel további feltételei, hogy a törvényes képviselő küldje be a rajzokat 
a Szervező számára, illetve, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rajz(ok) alapján készülő animált 
mesét a WGSM hivatalos Youtbe-csatornáján, Facebook és egyéb közösségi médiafelületei, valamint a 
BookrKids felületén, a Mesetárban is bemutathassa a Szervező. 

1.5. Kizárás a Nyereményjátékból 

A Nyereményjátékból kizárható, aki a Játékszabályzat rendelkezéseit megszegi. 



A Nyereményjátékból kizárható az a Játékos, aki egy más létező mesefigurát rajzol le és küld be a 
rajzpályázatra. 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték 
szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. 
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Ezen kívül a Nyereményjátékból ki vannak zárva a 
Szervező viszonteladó partnerei és azok dolgozói. 

A jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja. 

Nem elfogadható és így a Szervező a Játékost a Nyereményjátékból kizárja, amennyiben számítógépes 
grafikai programokkal készült digitális pályázatot ad le, esetlegesen több alkotó közös munkáját adja 
le, vagy jogvédelem alatt álló szimbólumokat, karaktereket vagy jeleket tartalmaz a pályázat. 

1.6. A nyeremények 

A Nyereményjáték során az alábbi nyeremény szerezhető meg: 

 Győztesenként 1 db (azaz egy darab) tablet és 1 db (azaz egy darab) mesefüzet. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, - valamint akár azt követően is – 
a Játékosok a Szolgáltató hivatalos weboldalának felületén keresztül történő előzetes értesítése 
mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más 
nyereménytárggyal helyettesítse. 

1.7. A Nyereményjátékok időtartama 

A nyereményjáték időtartama 2021. 04. 26. 00:00-tól 2021. 05.09. 24:00: -ig tart. 

1.8. A nyertes kiválasztása 

Szervező négytagú zsűri segítségével a beérkezett pályázatok közül a 6 legjobb rajzot választja ki. 
Emellett a Szervező Facebook-oldalán közönségszavazást indít, amelynek győztes rajza szintén bekerül 
a mese alapját képező rajzok közé. 

A négytagú zsűri 6 fő nyertest választ ki, a Facebook-oldalon megjelenő közönségszavazás során pedig 
a közönség 1 fő nyertest választ ki. 

2. Nyereményadó 

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények átadását 
a Szervező rendezi. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget szintén a Szervező viseli. Egyéb 
esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik. 

3. Szerzői jogi rendelkezések 

Játékos és törvényes képviselője tudomásul veszi és a jelentkezéssel elfogadja, hogy a 
Nyereményjátékban való részvétellel lemond a Szervező javára az elkészült rajzokhoz kapcsolódó 
személyhez fűződő jogairól, továbbá a vagyoni jogairól, különösképpen a felhasználás jogáról. 

4. Egyéb rendelkezések 

A Nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. 
évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban 
való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott 
törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező 
tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 



A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget 
az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő 
körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során. 

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek 
szerinti lefolyásáért.  

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a 
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről az oldalán tájékoztatja a Játékosokat. 

A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel 
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

A Szervező jelen szabályzatot az oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen 
szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi az 
oldalán, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon. 

A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett 
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.  

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre 
állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek 
tevékenységéért.  

A Szervező minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való 
részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint 
internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, 
hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Nyereményjátékban való részvétel során a 
különböző rendszereket.  

A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen 
Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk 
jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

A Jelentkezés beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai 
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a 
kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati 
kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget 
kizárnak.  

Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is 
megtekinthető. 

2021.04.22. 

 
 
 


