Keresd a labdát! elnevezésű online játék
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA
A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és
elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.
A Keresd a labdát! 6 hetes tippelős játék, amely során a hetente megjelenő retusált,
focis képen kell megtippelni a labda valódi helyét, mivel azt eltüntettük a képről. A
labda mértani középpontjához legközelebb eső tipp a nyerő tipp.
A helyesen tippelő játékosok közül azok nyernek, akik adott napon a legközelebb
adták le a tippet az adott nyerő pillanathoz képest. Összesen 14 nyerő pillanat van
egy héten, így naponta két nyerő pillanatban is nyerhetsz!
A heti játék végén természetesen megmutatjuk a labda valódi helyét.
Minden hét egy újabb esély!
Legyél Te is bajnok!
ajándékcsomagot!
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A www.keresdalabdat.pontvelem.hu oldalon minden héten találsz egy újabb
labdarúgást ábrázoló képet, amelyen a játék legfontosabb eleme, a labda
hiányzik, mivel a játék kedvéért eltüntettük.
Add le heti tipped a retusált képen! Jelöld meg, szerinted hol található
valójában a labda a képen.
A tippeket adott héten hétfőn 0:01 órától adott hét vasárnap éjfélig tudod
leadni.
A hetente megjelenő feladvány fotóra, adott héten, egy játékos egy tippet
adhat le.
A heti játék végén megjelenítjük a valódi képet, amelyen látható a labda
helyzete, így Te is megtudhatod, hogy jól tippeltél-e.
Amennyiben a nyerő pillanathoz legközelebb adtad le jó tippedet,
megnyerheted az Energizer által felajánlott heti ajándékcsomagok egyikét.
Köszönjük, hogy játszol velünk!

A Keresd a labdát! játék célja, hogy a képeken megtaláljuk a labda valódi helyét.
1. A játék főtámogatója, megrendelője:
Energizer Magyarország Kft. 1024 Budapest, Fény utca 16.
A Keresd a labdát! játék Energizer Magyarország Kft. jogvédett tulajdona, PontVelem
Kft. Energizer licensz és megbízás alapján használja, szervezi és bonyolítja a játékot.
2. A játék operatív szervezője és lebonyolítója:
PontVelem Nonprofit Kft. 2092. Budakeszi, Kagyló utca 1-3.

3. Játékosok:
A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, nagykorú, magyarországi
lakcímmel rendelkező, természetes személy, valamint szülői hozzájárulással kiskorú
személy is jogosult részt venni. Emellett a Pontvelem oldalon szülői hozzájárulással
regisztrált diákok is részt vehetnek a játékban.
A játékban nem vehetnek részt, a játékot fejlesztő PontVelem Nonprofit Kft., illetve a
főtámogató, az Energizer Magyarország Kft. és az Energizer hivatalos disztribúrának,
a Comendis Kft.-nek munkatársai.
Játékosok fajtái:
1. Pontvelem oldalon regisztrált játékos:
A www.pontvelem.hu oldalra becenévvel és jelszóval belépő játékos regisztráció
nélkül tud játszani a Keresd a labdát! játékkal. A játékhoz azonban az alábbiak
szerint el kell fogadnia jelen szabályzatot.
-

A regisztrációs felületen elfogadja a felhasználási feltételeket
A regisztráció véglegesítése gombra kattintva játék oldalra kerül.
Ezt követően az oldalra lépéskor belépett állapotban azonnal a játék felületére
érkezik a játékos.

2. Keresd a labdát! játékba regisztráló játékos
Amennyiben játékos nem regisztrált felhasználó a www.pontvelem.hu oldalon,
www.keresdalabdat.pontvelem.hu oldalon kell regisztrálni a játékra az alábbiak
szerint:
-

A regisztrációs felületen megadja a nevét, e-mail címét és egy belépéshez
szükséges jelszót.
A regisztrációs felületen elfogadja a felhasználási feltételeket.
A regisztráció véglegesítése gombra kattint.
A megadott e-mail címre megküldött linkre kattintva aktiválja a regisztrációt.
Ezt követően a játék felületére érkezik felhasználó.
A legközelebbi belépésnél csak az e-mail címét és jelszavát kell megadni.

3. PontVelem facebook oldaláról érkező játékos:
A facebook felhasználó játékos, jelszó nélkül is tud játszani a Keresd a labdát!
játékkal az alábbiak szerint:
-

A regisztrációs felületen megadja az e-mail címét.
A regisztrációs felületen elfogadja a felhasználási feltételeket.
A regisztráció véglegesítése gombra kattint.
A megadott e-mail címre megküldött linkre kattintva aktiválja a regisztrációt.
Ezt követően a játék felületére érkezik felhasználó.

A legközelebbi belépésnél a facebook oldalról automatikusan a játék oldalra
kerülhet a játékos.
4. A játék időtartama:
Összesen 6 hét a 2014-es évben. Első játékhét a 23. hét. Minden héten, vasárnap
éjfélig tart a játék. 2014. június 2-tól, 2014. július 13-ig tart a játék.
5. Nyeremények:
Játékhetek:
1.hét
2.hét
3.hét

4.hét

5.hét

6.hét

Energizer ajándékcsomagok, hetente 14 csomag kerül
sorsolásra, napi két nyerőpillanattal:
Energizer Maxi töltő 4 db AA 2000mAh akkumulátorral
Energizer 4 LED Pro fejlámpa
Energizer Olvasólámpa 2xCR2032
Energizer CR2032 BL2 elem
Energizer HighTech AA BL4 elem
Energizer Hi-Tech LED kulcstartó 2xCR2016
Energizer CR2016 BL1 elem x2
Energizer HighTech AA BL4 elem
Energizer 3LED Metál rúdlámpa 3AAA
Energizer HighTech AAA BL4 elem
Energizer HighTech AA BL4 elem
Energizer 3 LED fejlámpa
Energizer Ultra+ AAA BL4 elem

A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyertesek lehetőség szerint, az ajándékkal
egy képet készítenek magukról, majd elküldik azt a pontvelem@pontvelem.hu e-mail
címre. A kép a PontVelem Kft. tulajdona lesz és korlátlanul felhasználhatja azt.
Különdíj:
A PontVelem oldalon regisztrált diák játékosok között, összesen 4 db. egyhetes, angol
nyelvű kalandtáborozást sorsol ki Pontvelem Kft. Minél több héten adott le tippet a
PontVelem regisztrált diák, annál nagyobb súllyal vesz részt a különdíj sorsoláson.
PontVelem Kft. a táborral kapcsolatos részleteket és az utalványt, a kisorsolt
nyerteseknek
e-mailben
küldi
el.
A
táborról
bővebb
információ
a
http://www.campz.hu/ oldalon olvasható.
6. Nyeremények sorsolása:
A nyeremények sorsolása előre programozott „nyerő pillanatok” segítségével
történik.
A helyesen tippelő játékosok azok, akik a labda mértani középpontjához
legközelebb adják le tippüket.

Nyerő időpillanatok az egész játék idején: A helyesen tippelők közül azok a játékosok
nyernek, akik adott napon a legközelebb adták le a tippet az adott napi nyerő
pillanatokhoz képest.
Naponta két nyerőpillanat került meghatározásra, így összesen hetente 14 Energizer
ajándékcsomagot oszt ki a PontVelem Kft.
(Nyerő pillanat utáni helyes tipp nyer - ha nincs ilyen, akkor az előtte lévő, helyes
tippel rendelkező első játékos a nyertes.)
A játékosok között nincs külön sorsolás, heti 14 nyertes lesz, tehát összesen 84
nyeremény kerül kiosztásra.
A nyerteseket PontVelem Kft. a játék lezárását követő öt napon belül megjeleníti a
játék oldalán. A nyertesek nevükkel és e-mail címükkel jelennek meg a listán.
7. Nyeremények átadása, átvétele:
Amennyiben az egyszeri e-mailes megkeresésre, az első kiküldéstől számított 10
napon belül válasz nem érkezik meg a nyertes játékostól, úgy a nyertes játékos
elveszíti a nyereményét.
A nyeremények postai úton kerülnek kiküldésre a nyertes játékosok részére, abban az
esetben, ha a nyertes játékos a megkereső e-mailre válaszként elküldi a posta címét.
A nyereményeket, a Keresd a labdát! játék lezárását követően, legkésőbb 2014.
július 25-ig postázza PontVelem Kft. A Magyar Posta Zrt. esetleges hibájából
fakadóan eltűnt nyereményeket PontVelem Kft-nek nem áll módjában pótolni.
Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem
rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, stb.), úgy a nyertes elveszti a
nyereményre való jogosultságát.
A nyertes játékosok kötelesek együttműködni a Pontvelem Kft-vel annak érdekében,
hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 2 hónapon belül sor
kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és
így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a
Pontvelem Kft. felelőssége nem állapítható meg. A Pontvelem Kft. a nyeremény
átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama
nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes játékosra nézve
jogvesztő.
Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes
törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt
feltételeknek.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény
juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a
PontVelem Kft. döntése végleges és nem vitatható.

8. Adók és közterhek:
A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék
megfizetését a PontVelem Kft. vállalja.

9. Egyéb rendelkezések:
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Kft. döntése az irányadó.
A játékban használt képek, jogilag védett képek, semmilyen egyéni vagy közösségi,
illetve egyéb célra nem használhatók fel. A képek kizárólagos magyaroszági
forgalmazója az Europress-Dual Video Kft. PontVelem Kft. a képek Keresd a labdát!
játékban történő jogos felhasználásért jogdíjat fizetett részükre.
A Keresd a labdát! játékban a játékos által használt e-mail cím valódisága a játékos
felelőssége, ebből fakadó problémákért a Pontvelem Kft-t semmilyen felelősség nem
terheli.
A játékkal kapcsolatos kérdéseket a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen
fogadja, majd azokra a feladó e-mail címére küld választ Pontvelem Kft.
PontVelem Kft. kizárja a felelősségét a weboldal és Keresd a labdát! játék
szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A PontVelem Kft. kizárja a felelősségét minden a weboldala szerverét ért vagy a
facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár
minden kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.
A PontVelem Kft. nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Pontvelem
Kft. nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle
független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető
kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás
hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy
részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is
– a játékból és Pontvelem programból való kizárás következményét és esetleges jogi
lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a PontVelem
Kft-nek okozott kárért a játékos teljes körű felelősséget vállal. A PontVelem Kft.
döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Kft. döntése az irányadó.

PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos
részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Pontvelem Kft. nem ajánlja a játékban való részvételt harmadik személy által
regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált email címet vesz igénybe a játékos, a játék kezdete előtt kérje a jogosult
hozzájárulását. A játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából
fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Pontvelem Kft. mindennemű
felelősségét teljes mértékben kizárja.
A Keresd a labdát! játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására ill.
kiegészítésére. A módosításokról a játékosok a Keresd a labdát! játék oldalán
értesülhetnek.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or
administered by or associated with, Facebook.

