
 

  

STAVMAT „A JÖVŐ KÖRNYEZETTUDATOS OTTHONA” RAJZPÁLYÁZAT” 
nyereményjáték 

Játékszabályzat 

 

a STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt. által szervezett „A jövő környezettudatos otthona” 

elnevezésű promóciós nyereményjátékhoz. 

1. Az „A jövő környezettudatos otthona” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a STAVMAT 

Építőanyag Kereskedelmi Zrt. (melynek székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3. továbbiakban 

„Szervező”) 

2. A játékon való részvétel időtartama: 2023. február 20. és március 19. között 

3. Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) 

hatálya alá. 

4. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és 

semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá. 

5. A játékban történő részvétel feltételei: 

5/a) A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező óvodás és iskolás 

korú magyar gyermek. A gyermekek kizárólag 18. életévét betöltött szülőjével, gyámjával együtt 

(”Játékos”), vehetnek részt a játékban, ha megfelelnek a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. 

A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek 

vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) 

bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

5/b) A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2023. február 20. és március 19. között 

ellátogasson a rajzverseny.stavmat.hu oldalra és az ott található űrlapon keresztül beküldje adatait, 

valamint a gyermeke által készített rajzról egy fotót töltsön fel. A Szervező maximum 1300 db 

jelentkezést fogad el. A korlátot meghaladóan nincs lehetőség további pályázatok benyújtására. 

A Játékosok rajzai a gyermekek nevének, életkorának és korosztályának megjelölésével (óvodás, 

általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat) a Szervező Facebook oldalára 

(https://www.facebook.com/stavmat.hu) kerülnek feltöltésre, ahol korcsoportonként az 50 legtöbb 

lájkot kapott rajz közül kerül kisorsolásra Szervező által a 3-3 nyertes. A közönségszavazás március 27-

től április 10. 12:00-ig tart. 

5/c) A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot. 

5/d) A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a Szervező adatkezelési szabályait és hozzájárul 

ahhoz, hogy a Szervező számára az „A jövő környezettudatos otthona” c. nyereményjátékban való 

azonosítás, a részvételi feltétel ellenőrzése és a nyeremények kisorsolása, átadása céljára kezelje 

személyes adatait. Az adatkezelési tevékenység lefedi a Játékos megadott elérhetőségeinek és egyéb 

adatainak a rögzítését, a sorsolás során való felhasználását, valamint a nyeremények átadás céljából a 

Játékos által - hozzájárulás alapján - önkéntesen megadott személyes adatainak rögzítését, 

https://www.google.hu/maps/place/1107Budapest+Cegl%C3%A9di+%C3%BAt+1-3.+
https://www.facebook.com/stavmat.hu


 

  

felhasználását. A regisztráció során lehetőség van feliratkozni Szervező hírlevelére, melyről a 

Felhasználó a későbbiekben bármikor jogosult leiratkozni a levél alján elhelyezett link segítségével.  

6. Sorsolás és a nyeremény átadása 

Sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2023. április 11. A sorsolás nem nyilvános. 

6/a) A Játék nyereménye: 

A nyereményjáték lezárásakor korosztályonként 3 db különböző értékű, összesen 9 db Media Markt 

ajándékutalvány kerül kisorsolásra az alábbiak szerint: 

 3x1 db 100.000 Ft-os Media Markt ajándékutalvány 

 3x1 db 50.000 Ft-os Media Markt ajándékutalvány 

 3x1 db 25.000 Ft-os Media Markt ajándékutalvány 

6/b) A nyeremény átadása: 

A Szervező a nyerteseket a megadott e-mail címükön a sorolást követően 14 napon belül külön értesíti 

a nyeremények átadásának időpontjáról és módjáról. Az ajándékutalványok átvételére vagy a 

STAVMAT központban vagy a nyerteshez legközelebbi STAVMAT kereskedésben van lehetőség, melyek 

közül a nyertes szabadon választhat. A nyertes válasz üzenetben köteles az értesítés kézhezvételét 10 

(tíz) munkanapon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem küld 

visszaigazoló üzenetet, vagy a nyertes értesítése a sorsolást követő 14 napig sikertelen marad, úgy a 

nyeremény átadása meghiúsul, a nyertes automatikusan kizárásra kerül. 

6/c) A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen 

Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul. 

6/d) Egyéb feltételek a nyereménnyel kapcsolatban:  

A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges 

adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

7. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó és az kötelező 

érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. A Szervező kifejezetten kizárja a Játék 

lebonyolításával kapcsolatban a Szervezővel szembeni igény – ide nem értve a Szervező általi 

adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogos igények – érvényesítésének lehetőségét. A Szervező 

fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, 

vagy a Játékot egyoldalú döntésével szüneteltesse vagy megszüntesse. 

 

Kelt: Budapest, 2023. február 20. 

STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt.  

„Szervező” 

 


