
Játékszabályzat - „Pörgesd fel a Gyermeknapot!” nyereményjáték 

 

Jelen játékszabályzat a MÁV-START Zrt. által meghirdetett „Pörgesd fel a Gyermeknapot!” 

elnevezésű nyereményjátékra vonatkozik. 

A játék szervezője 

Név:    MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

Székhely:     1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Cégjegyzékszám:    01-10-045551 

Cégbíróság:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószáma:    13834492-2-44 

E-mail:    marketingkommunikacio@mav-start.hu 

a továbbiakban: Szervező. 

 

A játék időtartama: a játék 2021. május 29. 0:00 órától 2021. augusztus 31. 23:59 óráig tart. 

 

Részvételi feltételek: a játékban részt vehet bármely utasunk, aki 2021. május 29. és 2021. augusztus 

31. közötti időszakban a „Nyári kalandok” című pörgetős füzetek valamelyikének történetét rajzos 

illusztrációval folytatja a füzetben rendelkezésre álló lapokon, és az átpörgetésről készített videofelvételt 

a marketingkommunikacio@mav-start.hu e-mailcímre beküldi. Egy beküldő (a továbbiakban: Játékos) 

több videóval is pályázhat. A részvétel során regisztráció nem történik, a Játékos értesítési címe a 

beküldött videó feladó e-mailcíme. A Szervező a Játékos életkorát nem vizsgálja, kiskorúak esetében a 

nyeremény átvétele törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatával lehetséges. A szervező fenntartja 

magának a jogot, hogy a nyertes videókat időbeli korlátozás nélkül a MÁV-csoport online felületein 

közzé tegye. 

A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy jelen játékszabályzatban leírtakat elfogadja. 

 

A játékban a MÁV Zrt., valamint leányvállalatainak munkavállalói nem vehetnek részt. 

 

Nyeremények 

 

- 10 db MÁV-START ajándékcsomag 

 

A játék menete: a játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2021. május 29. és 2021. augusztus 

31. között a „Nyári kalandok” című pörgetős füzetek valamelyikének történetét rajzos illusztrációval 

folytassa a füzetben rendelkezésre álló lapokon, és az átpörgetésről készített videofelvételt a 

marketingkommunikacio@mav-start.hu e-mailcímre beküldje. Egy Játékos több videóval is részt vehet 

a játékban. A videókat 2021. augusztus 31-én éjfélig lehet beküldeni. 

 

A nyertes kiválasztása: a játékot az nyeri, akit a MÁV-csoport marketing és kommunikációs 

szakembereiből álló zsűri kiválaszt.  

 

A 10 nyertes mellett 2 pótnyertest is kiválasztunk. A nyeremények átruházhatók, erről a kiválasztott 

nyertesnek írásban kell nyilatkozni. Amennyiben a nyertes és a pótnyertesek részére bármely ok miatt 

nem sikerül kiosztani valamelyik nyereményt, úgy a Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a 

fennmaradt nyereményt nem osztja ki. 
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A nyertesek és a pótnyertesek kiválasztása egyéni pontozólapok összesítésével történik, és jegyzőkönyv 

készül róla. 

 

A Játékost a játék során feladó e-mail címével azonosítjuk. A nyereményjátékban való részvétel során 

végzett adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást a vonatkozó adatkezelési tájékoztató 

tartalmazza. 

 

A kiválasztás napján, 2021. szeptember 3-án a MÁV-csoport online felületein a nyertes videókat a 

nyertesek hozzájárulása esetén közzétesszük, illetve a feladó e-mailcímre értesítést küldünk a nyertesek 

részére, és egyeztetésre kerülnek a nyeremény átvételének részletei. 

 

Amennyiben a fentiekben leírt kapcsolatfelvétel meghiúsul 2021. szeptember 10-ig, akkor a Nyertes a 

nyereményhez fűződő jogát elveszíti. Ebben az esetben a nyeremény a soron következő pótjátékosra 

száll át. 

 

A nyeremény felhasználási feltételei 

 

A Nyertes a nyereményt csak akkor veheti át, ha a kiírásnak megfelelően nem a MÁV-Volán csoport 

valamely vállalatának dolgozója és a 18. életévét betöltötte. Ha a Nyertes 18. életévét be nem töltött 

személy, úgy a nyeremény átvételéhez a törvényes képviselőjének (szülő vagy gyám) hozzájáruló 

nyilatkozata szükséges.  

 

A nyeremény átvétele 

 

A nyereményt a Nyertes személyesen veheti át előre egyeztetett helyszínen és időpontban. 


