
Nyereményjáték a Campus France Magyarország virtuális 

kiállításának keretében 
 

A Campus France Magyarország virtuális kiállításának keretében a budapesti Francia Intézet 

nyereményjátékot szervez a franciaországi felsőoktatási tanulmányokról tájékoztatást adó honlap 

látogatóinak. A honlap címe: http://www.franciaintezet.hu/ 

 

Ki vehet részt a játékban? 

 

Minden internetező, aki 2017. október 25. és 2017. november 20. 12óra00 között felmegy a Tanulj 

Franciaországban virtuális kiállításnak otthont adó honlapra és helyesen válaszol az online feltett 

kérdésre.  

 

Hogyan lehet részt venni a játékban? 

 

1. Menjen fel a Campus France Magyarország honlapjára 

2. Töltse ki a *** rubrikában található adatlapot és válaszoljon az ezután megjelenő kérdésre. 

 

A kérdésre helyesen válaszoltak között történő sorsolás után a nyertes nevét a Francia Intézet 

honlapján http://www.franciaintezet.hu tesszük közzé november 20-án 17 órakor.  

 

Nyeremény: 

 

1 Budapest-Párizs-Budapest retúr repülőjegy két személyre (maximum 180.000 Ft értékben). 

 

 

A játékban való részvétel feltételei: 

 

1. cikk: A játék menete és a sorsolás  

 

A játék a Campus France Magyarország internetes oldalán zajlik. A nyertest az online feltett kérdésre 

helyesen válaszoltak között sorsoljuk ki.  

A játékban kizárólag magyar állampolgárok vehetnek részt. 

A nyertes nevét a honlapon tesszük közzé 2017. november 20-án 17 órakor. 

 

A nyertest e-mailben értesítjük. Amennyiben a nyertes november 24. 12 óráig nem jelentkezik, újra 

sorsolunk.  

 

A nyeremény tárgyra, szolgáltatásra, vagy pénzre nem váltható és sem részlegesen, sem teljesen nem 

igényelhető a kifizetése. A nyeremény bármilyen okból történő visszautasítása nem von maga után 

semmilyen pénzügyi, vagy egyéb ellenérték kifizetését.  

  

2. cikk: A szervező vállalásai  

 

A Magyarországi Francia Intézet fenntartja magának a jogot arra, hogy:  

- lerövidítse vagy meghosszabbítsa a játék időtartamát, módosítsa a játékszabályzatot, vagy törölje a 

játékot,  

- helyettesítse a díjat egy természetbeni és/vagy hasonló értékű másik díjjal.  

A szervező ezért nem vonható felelősségre.  

 



A szervező nem vonható felelősségre a Campus France Magyarország honlapjának játék ideje alatt 

való esetleges működési zavaraiért vagy technikai problémáiért, sem más, tőle független eseményért 

(például technikai problémák), melyek megnehezítik vagy ellehetetlenítik a játék menetét.  

 

Az utas-és egyéb biztosítás az utasokat terheli. A Francia Intézet nem vállal felelősséget az utasok 

által elszenvedett esetleges fizikai vagy erkölcsi károkért, sem az azokból fakadó esetleges károkért. 

 

3. cikk: Nyeremény  

 

1 Budapest-Párizs-Budapest retúr repülőjegy két személyre (maximum 180.000 Ft értékben), két 

személy egy időben történő utazása esetén. A jegyet 2017. december 15-e előtt kell megvásárolni.  

A nyertes köteles november 24. 12 óráig elküldeni a szervezőknek azon két személy adatait, akik 

részt vesznek az utazáson, valamint a kiválasztott retúr időpontokat. A két jegy ára maximum 

180.000 Ft lehet. 

Az utasbiztosításról és minden egyéb biztosításról (felelősségbiztosítás, egészségbiztosítás, 

hazaszállítás) minden utasnak egyénileg kell gondoskodnia. A Francia Intézet nem vállal felelősséget 

az utasok által elszenvedett esetleges fizikai vagy erkölcsi károkért vagy balesetekért, sem az azokból 

fakadó esetleges károkért. 

 

 

4. cikk: A versenyszabályzat alkalmazása  

A játékosok a játékban való részvétellel teljes mértékben elfogadják a jelen versenyszabályzat 

egészét, valamint a sorsolás menetének feltételeit is, melyeket a jelen versenyszabályzat tartalmaz. A 

játékosok a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják a jelen versenyszabályzatot. 

 

 

5. cikk: Adatvédelem 

A francia informatikai, adatbiztonsági és szabadságjogi törvénynek megfelelően a budapesti Francia 

Intézet vállalja, hogy a játékban résztvevők adatait nem tárolja, nem adja ki és kizárólag a 

nyereményhúzáshoz és a nyertes értesítéséhez használja fel azokat.  

 

 

 

 


