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Trans-Sped Gyermeknapi Rajz Kihívás – 2021 

Játékszabályzat 
 

A nyereményjáték szervezője:  

Trans-Sped Kft. (Székhelye: 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3., cégjegyzékszám: 09 09 006196 adószám: 

11622219-2-09) 

A nyereményjáték leírása:  

A Trans-Sped Kft. a 2021. május 12. és 2021. június 13. közötti időszakban 14. életévüket még be nem 

töltött gyermekek számára rajzversenyt hirdet Trans-Sped Gyermeknapi Rajz Kihívás címmel. A rajzverseny 

résztvevői számára a Trans-Sped Kft. nyereményjátékot hirdet. A nyereményjátékot a Trans-Sped Kft. 

Facebook oldalán bonyolítja le a szervező. A nyereményjátékban a logisztikai témájú, szabadon választott 

technikával, A/4-es méretben készült pályamunkák vehetnek részt. 

A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, a pályázók a rajzversenyen való részvétellel automatikusan 

elfogadják jelen nyereményszabályzat feltételeit. A nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható. 

A részvétel feltétele, hogy az elkészített pályaművet és az induláshoz szükséges szülői hozzájáruló 

nyilatkozatot a pályázó gyermek szülője/gondviselője a Trans-Sped Kft.-nek lefotózva vagy bescannelve e-

mailben eljuttassa a kozosseg@trans-sped.hu címre. 

A nyereményjátékban résztvevő személyek 

A nyereményjátékban részt vehet minden 14. életévét be nem töltött természetes személy. A 

nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat 

magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel 

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen kötelezettséggel. 

A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – minden 14 év 

alatti gyermek, akinek szülője/törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatát adta a rajzversenyen való 

részvételhez. 

A nyereményjátékban a társaság Facebook-felületére június 14-én feltöltött rajzok vesznek részt, melyek 

közül a 2021. június 30-ig legtöbb like-ot kapott első 3 képet díjazzuk.  

Nyeremény: A 3 nyertest Decathlon ajándékutalvánnyal jutalmazzuk: 1. helyezett: 15 000 forint értékben, 

2. helyezett: 10 000 forint értékben, 3. helyezett: 5 000 forint értékben. A nyeremények személyesen 

átvehetők a Trans-Sped Kft. központi telephelyén (4030 Debrecen, Vámraktár u. 3.), vagy azokat előzetes 

egyeztetés után postai úton kézbesítjük a nyertesek postai címére. 
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Pályázati feltételek: 

A rajzversenyen az otthon, szabadon választott technikával, a logisztikát bemutató pályamunkákkal lehet 

részt venni, melyet a Trans-Sped Kft. részére e-mailben kell megküldeni a kozosseg@trans-sped.hu 

címre, a gyermekek nevének és életkorának megjelölésével, továbbá az aláírt szülői hozzájáruló 

nyilatkozat mellékelésével. A versenyen való részvétellel a pályaművet készítő gyermekek szülőjének vagy 

gondviselőjének hozzájárulása a gyermek nevének és életkorának közzétételéhez megadottnak minősül. 

Az alkotásokat és a pályázók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Trans-Sped Kft. központi 

szerverén valamint a Facebook oldalon a közzétételt követő 5 évig tároljuk a részvétellel célzott nyilvános 

bemutatás, ill. marketing céllal. 

A kiválasztás szempontjai: 

Az előválogatott pályaművek közönségszavazáson vesznek részt, szavazatát mindenki leadhatja, aki 

Facebook profillal rendelkezik. Az előválogatást a Trans-Sped Csoport Kommunikációs Osztálya végzi. A 3 

díjazott az a 3 személy, akinek a pályaműve a legtöbb kedvelést kapta. 

A rajzverseny időtartama: 2021. május 12. – 2021. június 13. A nyereményjátékban a szavazásra két hét áll 

rendelkezésre. Szavazatok összesítése és eredményhirdetés: 2021. július 1. 

A nyertesek értesítése: 

A nyerteseket a hozzájáruló nyilatkozaton megadott e-mail-címükre küldött levélben, illetve a 

Facebookon értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Trans-

Sped Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 

károkért, ill. következményekért. A Trans-Sped Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak 

és kizárólag a nyerteseknek adja át. 

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Trans-Sped Kft. Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a 

győztesek nevét.  A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító 

okirattal igazolják. 

A nyertes pályázó köteles az értesítés kézhezvételét követő 4 munkanapon belül visszaigazolni, hogy a 

tájékoztatást megkapta, és köteles a kapcsolatot felvenni a Trans-Sped Kft.-vel a nyeremény átvételének 

egyeztetése céljából. 

Amennyiben a nyertes pályázó az értesítésre az itt meghatározott határidőn belül nem jelentkezik úgy a 

nyereményre a továbbiakban nem jogosult, azt a nyereményjátékban következő legtöbb kedvelést elérő 

pályázó kapja meg. Amennyiben a második legtöbb szavazatot elérő pályázó sem jelentkezik a 

nyereményért, úgy a nyeremény nem kerül átadásra. 

A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail-címen kérhetők: kommunikacio@trans-sped.hu  

A Trans-Sped Kft. által kezelt adatok köre: 

- pályázó neve, életkora 

- elérhetőség 

Adatfeldolgozók: 

- Facebook – a Facebook Ireland Limited bevonásával 
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Adatvédelmi tájékoztatás: 

A Trans-Sped Kft. a pályázó által önkéntesen rendelkezésére juttatott adatait kizárólag jelen 

szabályzatban foglalt célból a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával, az adattulajdonos előzetes 

tájékoztatása és engedélye mellett kezeli, azokat az arra jogosultsággal rendelkező kifejezett 

hozzájárulására mellett teszi közzé az itt maghatározott célból és helyen. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat az adatbiztonsag@trans-sped.hu címen 

fogadjuk. A beérkező észrevételek, kérések feldolgozását követően a megkereső személyt haladéktalanul 

tájékoztatjuk.  

A Trans-Sped a pályázók által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a szükséges legrövidebb ideig 

őrzi, majd törli azokat. A díjat nem nyerő pályázók esetében az eredményhirdetést követően 

haladéktalanul megtörténik a törlés, míg a díjazottak esetében az azzal összefüggő adószabályok 

bizonylat megőrzési előírásai miatt a díjazás évét nem számítva 6 egész év eltelte után kerül sor az adatok 

törlésére. 

A Szervező jogai: 

A Trans-Sped Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való 

részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz 

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék 

időtartama alatt a Trans-Sped Kft. Facebook-oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. 

A Trans-Sped Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett 

megváltoztassa. 

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban 

foglaltak bárminemű megszegésével a Trans-Sped Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel 

tartoznak. A Trans-Sped Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat 

megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 
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Trans-Sped Gyermeknapi Rajzverseny – 2021 

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott       , a pályázó szülője vagy törvényes képviselője (sz. ig. sz.: 

   , szül. hely, idő:    , cím:      

 ) hozzájárulok, hogy 14. életévét még be nem töltött gyermekem részt vegyen a Trans-Sped 

Gyermeknapi Rajzversenyen, és a hozzá kapcsolódó közösségi média nyereményjátékon 2021. május 12. és 

2021. július 1. között.  Nyilatkozom továbbá, hogy a játékszabályzatot megismertem és tudomásul 

vettem. 

 

Pályázó gyermek neve*:        

Pályázó gyermek életkora*:       

Pályázat címe (rajz címe):        

 

Pályázó szülőjének vagy törvényes képviselőjének elérhetősége: 

Név*:        

E-mail-cím*:        

Telefonszám*:       

 

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező nélkül a pályázat nem érvényes. 

 

 

 

 

           

Szülő/törvényes képviselő aláírása 

 


