
Játékszabályzat 
  

I. A nyereményjáték részvételi feltételei 
 

A promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Manó Könyvek Kiadó Kft. (székhely: 
Budapest, 1086 Dankó u. 4-8., adószám: 12616932-2-42, továbbiakban Szervező). A promóciós 
játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Manó Könyvek Kiadó Kft a jelen Játékszabályzatban és 
a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.   A Játékban csak magánszemélyek vehetnek 
részt.  A Játékban való részvétel, ezen szabályzat elfogadásának minősül.  A Játékban nem 
vehetnek részt: a Manó Könyvek Kiadó Kft és a Líra Könyv Zrt.  vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. Résztvevők: A nyereményjátékban legfeljebb 6-14. életévét 
betöltött kiskorú személy vehet részt a szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámja írásbeli 
hozzájárulásával, illetőleg bármely magyarországi óvoda és általános iskola vehet részt a 
vezetője által aláírt jelentkezési lappal.. A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve 
készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át. Szervező fenntartja a 
jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő 
megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül 
fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.  Szervező fenntartja 
magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy 
módosítsa.     
 

II. A játék menete 
 

A Szervező rajzpályázatot szervez általános iskolások részére. A rajzpályázat témája: Milyen 
lenne a TE lombtoronyházad? A Szervező a rajzpályázatra a témával kapcsolatos, a gyermek 
által saját maga készített gyermekrajzokat (rajz, festményt, akvarellt, montázst stb.) fogadja.  
  
A Játék 2017. szeptember 22. – 2017. november 12.  között tart. A pályamunkák beküldésének 
végső határideje 2017. november 12.  A pályamunkának a beküldési határidőig a Szervező 
részére be kell, hogy érkezzen. A megjelölt időszakot megelőző, vagy a beküldési határidő utáni 
időpontban pályamunkát beküldők nem vesznek részt a Játékban..A Játék és érintett termékekre 
vonatkozó valamennyi információt a www.manokonyvek.hu honlapokon, valamint a Manó 
Könyvek Kiadó Kft hivatalos https://www.Facebook.com/manokonyvek Facebook oldalán találja 
meg. 
  
A Játékban történő részvételhez szükséges a fenti www.manokonyvek.hu  oldalról letölthető 
jelentkezési lap maradéktalan kitöltése, a szülő vagy gyám aláírása, és a kitöltött jelentkezési lap 
manokonyvek@lira.hu címre vagy a Manó Könyvek Kiadó Kft. 1086 Bp. Dankó u. 4-8. 
postacímre történő elküldése. A részvétel további feltétele, hogy a kitöltött jelentkezési lappal 
együtt a pályamunka is megküldésre kerüljön színes scannelt vagy eredeti formátumban. 
  
A Szervező a beküldési határidőig beérkezett pályamunkák közül a Manó Könyvek Kiadó Kft. 
szerkesztősége a három nyertest kiválasztja, majd a nyertesek listáját a 
https://www.Facebook.com/manokonyvek  oldalon 2017. november 24. napján közzéteszi. 
 
Nyeremények: 

1. díj: egy éjszaka az Árnyas Dió lombházban Verőcén, a szállásadókkal egyeztetett 
időpontban a Manó Könyvek Kiadó Kft-től kapott voucher átadásával. A nyeremény 2018. 
június 30-ig használható fel.  

2. díj: 1 db Lego LEGO Creator - Kalandok a lombházban (31053) játék 
3. díj: Könyvcsomag, amely 1 db 13 emeletes Lombtoronyház, 1 db A 26 emeletes 

Lombtoronyház és 1 db a 39 emeletes lombtoronyház c. könyveket tartalmaz 
 
Résztvevő a válaszok fenti formában való elküldésével, illetve a Játékban való részvétellel 
minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését. 
  

http://www.manokonyvek.hu/
http://www.manokonyvek.hu/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwin0vWb07PWAhWK6xQKHWI-AKMQFggvMAA&url=https%3A%2F%2Flego.arukereso.hu%2Flego%2Fcreator-kalandok-a-lombhazban-31053-p337595370%2F&usg=AFQjCNFpalHZki4NI7tVAvtFGjxdxYerzg


A Résztvevő a Játékra történő regisztrációval hozzájárul, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó, 
video és hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az Interneten közzétehet. 
  
A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Manó Könyvek Kiadó Kft.-t terheli. 
 A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció 
szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. 
nyilatkozatot megadni. Amennyiben a nyertes felhívás ellenére sem szolgáltatja a szükséges 
adatokat, úgya Manó Könyvek Kiadó Kft. jogosult helyére pótnyertest állítani. 
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum 
kiállítására nem kerül sor 
  
A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban a manokonyvek@lira.hu email 
címen nyújtunk felvilágosítást.  
 
  III. Adatvédelem 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: "Infotv") értelmében a Manó Könyvek Kiadó Kft. kezeli és 
dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett 
személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A Játékba Jelentkezési lap email 
útján történő beküldésével a Résztevők hozzájárulnak a jelen szabályzatban 
meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A Résztvevők a 
játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik 
közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és 
Weboldalán, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve értesítés céljából 
felhasználja e-mail címüket. Továbbá a Résztvevők kifejezetten elfogadják, és tudomásul 
veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak, kép-, és/vagy hangfelvételük 
nyilvános közzétételéért. A Játékban résztvevők a válasz elküldésével kifejezetten 
hozzájárulnak, hogy adataik a Manó Könyvek Kiadó Kft. adatbázisába bekerüljenek és 
azokat - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig a  manokonyvek@lira.hu email címen 
– visszavonásig kezelje.  A játék nyerteseinek neveit a Manó Könyvek Kiadó Kft. a jelen 
pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozhatja. A nyertesek a Játékban való 
részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi szabályzatot.  A Szervező 
adatkezelési nyilvántartási azonosítója 

 


