A " Nyerjen tornaterem-felújítást gyermeke iskolájának!" Hivatalos programszabályzata

I. A Program szervezője
1. A "Nyerjen tornaterem-felújítást gyermeke iskolájának" (a továbbiakban: Program) szervezője és
adatkezelője a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (székhely: 1082 Budapest,
Kisfaludy u. 38., a továbbiakban: Szervező) és a program lebonyolítója és adatfeldolgozója a Grey Hungary
Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44. , a továbbiakban: Lebonyolító). A Program további
megbízott adatfeldolgozója a Wangaru Kft. (székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 1., a továbbiakban:
Adatfeldolgozó).

II. Résztvevők
1. A Programban részt vehet minden 18. életévét betöltött Európai Uniós állampolgár, aki
Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Résztvevő).
2. A Programból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, az Adatfeldolgozó, a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1., illetve a
lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottai, valamint mindezen személyek PTK. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói..

III. A Program időtartama
1. A Program 2016. június 9. nap 00:00:01 órától 2016. július hó 20. nap 23:59:59 óráig tart. A nyugták
feltöltésének végső beérkezési határideje 2016. július hó 20. nap 23:59:59 óra. A Szervező jogosult a
Programot bármikor öt napos előzetes közzététel mellett visszavonni vagy meghosszabbítani.
A Program lezárulta után érkező e-mail üzenetek, pályázatok, regisztrációk és szavazatok érvénytelennek
minősülnek. A pályázat benyújtása tekintetben a Szervező informatikai rendszerének belső órája az
irányadó.

IV. A Programban résztvevő termékek
A Programban a Szervező által forgalmazott és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. valamennyi
magyarországi áruháza (SPAR, INTERSPAR, SPAR CITY boltok), kivéve a franchise partnerek által
üzemeltetett bolthálózatba (SPAR Partner, SPAR Market, SPAR Express) tartozó boltokban található összes
Procter & Gamble termék részt vesz, úgymint: Naturella, Always, Pantene, OldSpice, Gillette,
Head&Shoulders, Oral-B, Blend-a-med, Jar, Pampers, Ariel, Lenor, Mr. Proper, AmbiPur, Venus, Bonux,

Discreet, Blend-a-dent, Wellaton, Wellaflex, Secret. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program ideje
alatt a Programban résztvevő termékek körét 5 napos értesítési határidővel megváltoztassa.
A Promóció kizárólagos helyszínei:
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. valamennyi magyarországi áruháza (SPAR, INTERSPAR, SPAR CITY
boltok), kivéve a franchise partnerek által üzemeltetett bolthálózatba (SPAR Partner, SPAR Market, SPAR
Express) tartozó boltok.
V. A részvételi feltételek, a Program menete:
V/A. A „Vásárolj és segítsd az iskolát!” alprogram menete
1. A Programban a II. pontban foglaltakra figyelemmel részt vehet, aki a Program időtartama alatt legalább
egy alkalommal a IV. pontban megjelölt Procter & Gamble terméket vásárol a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft. valamennyi magyarországi áruházában (SPAR, INTERSPAR, SPAR CITY boltok), kivéve a
franchise partnerek által üzemeltetett bolthálózatban (SPAR Partner, SPAR Market, SPAR Express) és a
vásárlást igazoló vásárlási blokk/nyugta 9 jegyű AP kódját az érvényes regisztrációt követően a
www.ujtornaterem.hu oldalra feltölti (továbbiakban: pályázat). Minden egyes érvényes blokk/nyugta
feltöltésével a Játékos kap egy szavazati lehetőséget, mellyel szavazhat a Szervező által összeállított, a
Magyarországon működő általános és középiskolákat tartalmazó listán szereplő iskolák egyikére valamint
a honlapra feltöltött és a galériában feltűntetett fényképekre. A szavazás csak érvényes/aktivált
regisztrációval lehetséges és egy képre egy játékos csak egy szavazatot adhat le a Program ideje alatt. A
Játékos újabb pályázat feltöltésével újabb szavazási lehetőséghez jut.
2. Az V. 1. pontban megjelölt weboldalon érvényesen regisztrálni a Résztvevő a nevének, e-mail címének
pontos megadásával lehet. A pályázatot csak az érvényes regisztrációt követően lehet beküldeni.
3. A Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Pályázat a Szervező rendszer adatbázisában rögzítésre
került. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az irányadó. A határidőn túl leadott
Pályázat érvénytelen.
4. Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás, hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím) Résztvevő a
Programból automatikusan kizárásra kerül.
5. A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által használt e-mail cím vagy
telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által használt e-mail címet vagy telefonszámot
használ a Résztvevő, a Program kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos,
e-mail cím, telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó,
melyet Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.
6. Egy vásárlási blokk/nyugta adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre a Program során,
továbbá egy nyugta adatai minden esetben egy feltöltésnek minősülnek.

7. A Résztvevő a Program ideje alatt több vásárlási blokk/nyugta adatainak felöltésére jogosult. Minden
egyes vásárlási blokk/nyugta külön pályázatnak számít, önálló szavazat leadására jogosít.

8. Az akcióban csak a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. valamennyi magyarországi áruházában
(SPAR, INTERSPAR, SPAR CITY boltok), kivéve a franchise partnerek által üzemeltetett bolthálózatban
(SPAR Partner, SPAR Market, SPAR Express) forgalmazott Procter & Gamble termékek vásárlásáról

szóló vásárlási blokkal/nyugtával lehet részt venni.

9. Amennyiben a Résztvevő olyan pályázatot küld be, amely előzőleg már regisztrálásra került (egyforma
AP kód és vásárlási dátum), úgy a pályázata érvénytelennek minősül.
V/B. A „Fényképezz és segítsd az iskolát!” alprogram menete
A Játékosoknak a Program ideje alatt lehetőséget biztosítunk, hogy a www.ujtornaterem.hu weboldalra
feltöltsön fényképeket „gyermeke sporthoz kötődő élményéről” jelige alatt és kiválasszon egy, a
rendszerben szereplő iskolát. A képfeltöltéskor pár mondatban meg kell indokolni, hogy az adott fotó
miként kapcsolódik a játékhoz (pl: „szeretném, hogy a gyermekem szeptembertől egy korszerűbb
tornateremben sportolhasson”).
A Feltöltött képekre a honlapon lehet szavazni. A Szervező és a Lebonyolító delegáltjaiból álló szakértői
csapat (továbbiakban „szakmai zsűri”) objektív szempontok szerint rangsorolja azokat a fényképeket,
melyek a 25 legtöbb szavazatot kaptak és kiválasztja közülük azt az 1 képet és az ahhoz kapcsolódó iskolát
(melyet a kép feltöltésekor a rendszerben szereplő iskolák közül választott ki a kép feltöltője), aki
jogosulttá válik a Különdíjra. A szakértői csapat nem a szavazatok mennyisége alapján választja ki a
nyertest, hanem az alább felsorolt kritériumok alapján.
A rangsorolás és kiválasztás kritériumok:
- Kreatívan, érdekes módon mutatja meg a gyermek és a sport kapcsolatát
- Ízléses, etikus, nem sért erkölcsi normát
- Eredeti, semmilyen képszerkesztő programmal nem módosított
A feltöltött képekre csak a honlapon lehet szavazni, viszont meg is lehet osztani azokat a Facebookon. A
képek megosztása a honlapról történő megosztást jelenti, a Facebookon történő megosztás csak buzdító
jellegű, nem számít bele a szavazatok számába.
A feltöltött képeket a honlapon megjelenés előtt a Szervező moderálja. A feltöltött kép:
•
•
•
•
•
•

nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít,
illetve súlyos vagy széles körű ellenállást vált ki,
erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket
nem tartalmazhat
nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó kijelentéseket,
nem tartalmazhat a Szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,
nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

•
•
•
•
•

•
•

nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló,
nem valósíthat meg plagizálást,
nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való
felbujtást,
nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütközőközléseket,
nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott
erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely, a Játékba feltöltött fotó közlését indoklás nélkül megtagadja,
a Játékost kizárja a versenyből, különösen fenti szabályok megszegése esetén.
A Játékos minden esetben felel az általa feltöltésre került képért, mint a kép szerzője a kizárólagos
felhasználási jogokkal rendelkezik. A Játékos kizárólagosan felelős az általa feltöltött kép tartalmáért és
szavatolja, hogy kizárólagosan jogosult a kép, mint szerzői jogvédelem alatt álló mű felhasználására és
azok felhasználása 3. személyek jogait, jogos érdekét nem sérti és jogosult a felhasználás jogát Szervező
részére a Játékban foglaltak szerint díjazás nélkül átengedni.
A szervező lehetőséget biztosít az oldal látogatóinak, hogy a fentebb felsorolt kritériumoknak nem
megfelelő képeket indoklással bejelentsék.

VI. Nyeremények
A program ideje alatt az alábbi nyeremények az alábbi módokon kerülnek kiosztásra.
1. A „Vásárolj és segítsd az iskolát!” alprogram díja:
A Program végén a Szervező által összeállított iskolákból, amelyek legalább 25 szavazatot kaptak a
program ideje alatt, kisorsolásra kerül egy darab 1.500.000 Ft (másfélmillió Forint) értékű tornaterem
felújítás, mely az összeg a nyertes iskolával előre egyeztetett módon tornaterem-felújítással kapcsolatos
célra használható fel. A felújítás kivitelezését a Lebonyolító vállalja..
A nyilvános sorsolásra 2016. július 27-én 09:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével
került sor a Dr. Walkshöfer Katalin Közjegyző Irodájában (1065 Budapest Bajcsy Zs. út 65. 2/1).
2. A „Fényképezz és segítsd az iskolát!” alprogram díja:
A program végén a szakértői zsűri által kiválasztott fényképhez tartozó iskola, amely képfeltöltéskor került
kiválasztásra a képet feltöltő személy által, a rendszerben szereplő iskolák közül, nyer egy darab 1.000.000
Ft (egymillió Forint) értékű tornaterem felújítást, mely az összeg a nyertes iskolával előre egyeztetett

módon tornaterem-felújítással kapcsolatos célra használható fel. A felújítás kivitelezését a Lebonyolító
vállalja.

3. További nyeremények:
A program ideje alatt az V/A alprogram részt vett, a legtöbb szavazatot kapott 25 iskola egyenként 100.000
Ft (százezer Forint) értékű P&G ajándékcsomagot nyer.
Az ajándékcsomag tartalma:

METRO
KÓD

item EAN

Jar kézi mosogatószer Lemon 5 liter

31795

4015600626136

Jar zsíroldó spray 750ml

31793

4015600664961

Mr.Proper Hypobleach 5L

10914

5410076882809

Mr.Proper Sensitive Floor Cleaner 5L

10918

5410076828579

Mr.Proper 3in1 Spray 750ml

12261

5410076888313

Terméknév

4. A nyeremények kézbesítése
Az Lebonyolító a nyertes iskolákat egy héten belül értesíti. A Lebonyolító a nyertes elérését/értesítését
minden esetben kizárólag öt alkalommal kísérli meg.
Az alprogramok díjai szerinti tornateremfelújítás kivitelezését a Lebonyolító vállalja, az iskolával
együttműködve.
Az iskolák az ajándékcsomagot postai úton kapják kézhez, a játék lezárultát követő 30 napon belül. A
játékosok, kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében és hozzájárulnak, hogy a
megnyert tornaterem-felújításról kép-, film- vagy hangfelvétel készülhet, melynek korlátlan alkalmú és
eszközön való, külön díjazás nélküli megjelenéséhez a Résztvevő a regisztrációval kifejezetten és feltétel
nélkül hozzájárul. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a
nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.
A Nyeremény pénzre vagy egyéb nyereményre át nem váltható.
A Lebonyolító a Résztvevőket a honlapon közleményben értesíti a nyertes iskolák listáját közzétéve.
VII. Adózás
1. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb
adóteher a Résztvevőt nem terheli.

VIII. Adatkezelés
1. A Résztvevő a Programban való részvétellel, továbbá a pályázat beküldésével önkéntesen, az
adatkezelési szabályokra figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Programmal kapcsolatos
feladatai ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő által a Program során a
rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje
2. A Résztvevő által rendelkezésre bocsátott, a regisztrációhoz szükséges telefonszám-, e-mail cím,
valamint egyéb adatok a későbbiekben más célból felhasználásra nem kerülnek. Az adatkezelés kizárólag
a Program lebonyolítása valamint a Programmal kapcsolatos elektronikus tájékoztatás érdekében zárt
rendszerben történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
3. A Résztvevő a Programba történő regisztráció útján feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy
nyertessége esetén neve nyilvánosságra kerüljön.
4. A Szervező nyilatkozik, hogy az adatok kezelése mindenben megfelel az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.
5. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási száma:
bejelentés folyamatban
IX. Vegyes rendelkezések
1. A Szervező, a Lebonyolító, valamint a Szervező által megbízott, a Program lebonyolításában résztvevő
cégek egyike sem felelős, és a vonatkozó jogszabályokra tekintettel kizár minden kártérítési, kártalanítási
igényt a Programban való részvétel során, a Program, illetve a telefon-, internet szolgáltatás esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Program során bekövetkezett késésekből eredő, vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
2. A Szervezőt és Lebonyolítót nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő,
illetve a pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, telefonszám-elírás stb.). A Résztvevők közötti
vitás kérdésekben a Megbízó döntése az irányadó, melyet Résztvevők elfogadnak.
3. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló blokk/nyugta érvénytelensége esetén
vagy a játék szellemiségét nem betartó Résztvevő kizárásra kerül a Programból és a Szervező által a
Megbízó részére a jövőben szervezendő nyereményjátékokból 2 éves időtartamra. A Szervező a vásárlást
igazoló számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
4. Amennyiben a Program során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merülne fel,
amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot
szüneteltesse, vagy törölje vagy Játékosokat zárjon ki.
5. A Résztvevők a pályázat beküldésével automatikusan elfogadják a Program szabályzatát.

6. A Programról információk megtalálhatók a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. valamennyi
magyarországi áruházában (SPAR, INTERSPAR, SPAR CITY boltok), kivéve a franchise partnerek által
üzemeltetett bolthálózatban (SPAR Partner, SPAR Market, SPAR Express) kihelyezett POS-eken, valamint
a www.ujtornaterem.hu weboldalon. A részletes Program szabályzata elérhető a Grey Hungary Kft.
irodájában (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.), valamint a www.ujtornaterem.hu weboldalon.
7. A Résztvevők a Programmal kapcsolatban az info@wangaru.hu e-mail címre küldhetik el kérdéseiket,
észrevételeiket. A info@wangaru.hu e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre,
reklamációra a beérkezéstől számítva 5 munkanapon belül Adatfeldolgozó válaszol. A Szervező, a
Lebonyolító, illetve Adatfeldolgozó a Program lezárását követő 90 napon túl a Programmal kapcsolatos
észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.
8. A Szervező jogosult a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen programszabályzat egyoldalú
módosítására.
Budapest, 2016. június 2.
Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt.

