TeszVesz Bloggerverseny
Részvételi szabályzat
Az allegroup.hu Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72..; cégjegyzékszáma: 01-09-691658, bejegyezte a Fővárosi
Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „TeszVesz” vagy „Szervező”), mint a www.teszvesz.hu online piactér
üzemeltetője, szolgáltatásának népszerűsítése valamint az oldal látogatottságának növelése érdekében „blogger”versenyt (a továbbiakban: „Verseny”) szervez látogatói számára (a továbbiakban: „Versenyző”).



A Verseny 2012. február 13. 0:00 -tól 2012. március 25. 23:59-ig bezárólag tart (a továbbiakban: „nevezési
idő”).



A Versenyben való részvétel ingyenes. A Versenyben a www.teszvesz.hu oldal mindazon látogatói részt
vehetnek, akik eleget tesznek az alább olvasható részvételi feltételeknek, rendelkeznek saját blog oldallal.



A Versenyben való részvételhez a www.teszvesz.hu oldalon való regisztráció nem feltétel.



A Versenyben való részvétel akkor is lehetséges, ha a Versenyző a Verseny ideje alatt indítja el blog
oldalát, kezdi meg annak működtetését.



A Versenyző a Versenyben való részvétellel elfogadja a jelen szabályzatot valamint a www.teszvesz.hu
Felhasználási Feltételeit (elérhető itt: http://img.teszvesz.hu/license/teszvesz_main.html?2214 ).



A Versenyben való részvétel:

1. a látogató (leendő Versenyző) a verseny oldalán (www.teszvesz.hu/bloggerverseny) – amely a
TeszVesz nyitóoldaláról is elérhető- megjelölt témakörök közül kiválaszt egyet. Ezen témában
ír/közzétesz egy minimum 150 szóból álló bejegyzést (a továbbiakban: poszt vagy blogbejegyzés)
a saját blog-oldalán.

2. A Versenyre való érvényes jelentkezéshez a blogbejegyzésben szerepeltetnie kell az adott
témához a verseny oldalán megadott kulcsszavas linkek közül legalább kettőt és a blogbejegyzés
végére be kell másolnia a verseny oldalán található, erre a célra szolgáló tájékoztató szöveget. A
posztra vonatkozó minimum 150 szónyi tartalom a tájékoztató szöveg nélkül értendő.

3. A Versenyre történő jelentkezésnek előfeltétele a blogbejegyzés elkészítése. A jelentkezés a
verseny oldalán található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével kezdődik. A jelentkezési
lapnak tartalmaznia kell a versenyre jelentkező nevét, e-mail címét, blogjának adatait valamint az
általa megírt blogbejegyzés linkjét.

4. A jelentkezés attól az időponttól érvényes, amikor a látogató elküldte jelentkezési lapját. A
jelentkezési lap elküldése és annak a Verseny oldalán történő megjelenése időpontja nem esik
egybe. A Szervező emailben jelzi a Versenyző számára blogbejegyzésének a Verseny oldalára
való kikerülését, illetve azt is, ha posztja valamely oknál fogva nem megfelelő. Amennyiben a poszt
hibás, a Szervező jelzi a hibát a Versenyzőnek és amennyiben a hiba orvosolható, lehetőséget ad
annak kijavítására. Amennyiben a poszt jóízlést vagy jóhírnevet sértő illetve jogszabályba ütköző
elemeket tartalmaz, valamint mások jogát, jogos érdekét sérti illetve veszélyezteti a Szervező
email útján jelzi ezt és az ezzel kapcsolatos további feladatokat a Versenyzőnek. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy amennyiben a poszt jóízlést vagy jóhírnevet sért, vagy mások jogát, jogos
érdekét sérti illetve veszélyezteti illetve jogszabályba ütköző elemeket tartalmaz, megtagadja
annak a Verseny oldalán történő megjelentetését. Erről és ennek okáról a Versenyzőt emailben
értesíti.



Egy versenyző több blogbejegyzéssel is nevezhet, azonban egy adott témakörben csak egy blogbejegyzést készíthet. Amennyiben a Versenyző egy témakörön belül több blogbejegyzést készít/küld be, időrendben a témakörben általa elsőként készített poszt tekintendő az adott témakörbeni érvényes nevezésnek a
Versenyben.



A blogbejegyzések értékelése egyrészt a Szervező által felkért bizottság (zsűri), másrészt látogatói szavazatok alapján történik.



A szavazás menete:

1. szavazás a www.teszvesz.hu Versenyzők aloldalán keresztül történik, ahol Versenyen induló blogbejegyzések listája (azokról készített adatlap a versenyző nevével ellátva) megtalálható.

2. A blogbejegyzésekre a TeszVesz látogatói szavazhatnak, a szavazáshoz nem feltétel a felhasználói jogosultság

3. Minden egyes- a listában szereplő- blogbejegyzési adatlap mellett található 2 „gomb”: „Beleolvasok” és „Szavazok” felirattal.

4. A „Beleolvasok” feliratú gombra kattintva az oldal látogatója láthatja és elolvashatja az adott blogbejegyzést teljes egészében, a „Szavazok” feliratú gombra kattintva pedig szavazhat az adott blogbejegyzésre.

5. Ugyanazon szavazó több, versenyben lévő poszt-ra is szavazhat, azonban ugyanarra a posztra
egy napon (24 órán belül) csak egyszer adhat le érvényes szavazatot. A szavazatok számlálásakor
az IP címet és nem a szavazó személyazonosságát veszi figyelembe a Szervező. A szavazások
során a TeszVesz IP cím ellenőrzést hajthat végre.


A Versenyen indulóknak két kategóriában van nyerési esélyük:

1.

A Verseny lezárulta után a versenyzők közül a Szervező által felkért bizottság (zsűri) választja ki a
legjobbnak talált blogbejegyzést, amelynek szerzője így elnyeri a zsűri díját.

2.

A Verseny során a legtöbb szavazatot kapott poszt szerzője megkapja a közönségdíjat.



A szavazás/értékelés Verseny nevezési idejének végével zárul.



A Verseny nevezési idejének lezárultával a Szervező által felkért bizottság (zsűri) által hozott döntésként a
nyertes blogbejegyzés szerzőjének nevét és az általa nyert nyereményt, valamint a legtöbb szavazatot kapott blogbejegyzés szerzőjének nevét és az általa nyert nyereményt a Szervező 2012. április 15-ig teszi
közzé a Verseny oldalán, a Szervező facebook oldalán (http://www.facebook.com/teszvesz.hu) valamint
blogjában (http://blog.teszvesz.hu). A díjról és átvételének részleteiről a nyerteseket a Szervező e-mailben,
a jelentkezési lapon megadott e-mailcímén értesíti.



A nyertes azonosítása a nyeremény átvételekor történik meg. A Versenyző a Versenyben való
részvételével elfogadja, hogy azonosítása a jelentkezési lapon megadott adatok alapján, az őt megillető
nyereménytárgy átvételekor pedig a Szervező által kért adatok és dokumentumok alapján történik. A
nyereménytárgy akkor kerülhet átadásra, ha a nyertes jelentkezési lapon megadott adatai valós
elérhetőségeket, a nyertes valódi adatait takarják.



A Szervező adatkezelési feltételeire egyebekben a TeszVesz által megállapított és a Versenyre való
jelentkezés során a jelentkezési lap elküldésével a Versenyző által elfogadott adatkezelési feltételek
irányadóak.



Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően a nyertes személyazonosítása, vagy
kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy az ajándéktárgyat a nyertes a Szervező által meghatározott
időpontig nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, úgy a nyereménytárgy átadását a Szervező
megtagadhatja. A Szervező, bármely, a Versenyző által elkövetett, Szervező által megállapított
szabálytalanság esetén is megtagadhatja a nyereménytárgy átadását.



A nyertest a Szervező e-mailben, a jelentkezési lapon megadott adatai között meglévő, általa megadott email címén értesíti; és tájékoztatja a nyereménytárgy átvételének menetéről. A Szervező bármely írásbeli
értesítést szintén az így meglévő e-mail cím útján tesz meg.



A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a
nyertesről, illetve a nyereménytárgy átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat
nyilvánosságra hozza. Versenyző elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan
igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.



A Versenynek nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes
személyek vegyenek benne részt, a Versenyző azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem

képes. Amennyiben a nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy,
úgy a nyereménytárgy átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a fentieknek
megfelelően.


A nyereménytárggyal kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.



A Versennyel, nyereménytárgyakkal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen
megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül
- a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.



A nyereménytárgy pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható,



A nyereménytárgy átvétele személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően. A
határidő elmulasztása jogvesztő. A nyereménytárgy átvételével járó költségek (különösen, de nem
kizárólagosan: utazási és szállásköltségek) a nyertest terhelik.



A Szervező a nyereménytárgyak tekintetében garanciát nem vállal, a Nyertes ilyen igényét, a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a nyereménytárgy gyártójával/forgalmazójával szemben
érvényesítheti.



A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Versenyt a Versenyző egyedi értesítése nélkül bármikor
felfüggessze, beszüntesse, a részvételi feltételeket, a jelen szabályzatot módosítsa. A Verseny
ingyenességére tekintettel, a Versenyző nem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik
személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.



A Versenyben nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); (b) a Verseny lebonyolításában
részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).



A Verseny lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a
jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a Versenyző a szabályzatot - annak bármely rendelkezése
tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a versenyben nem vehet részt,
illetve abból kizárásra kerül.



A jelentkezési lap kitöltésével a Versenyző hozzájárul ahhoz, hogy a TeszVesz a blogbejegyzést és a
Versenyző nevét közzétegye.



A Szervező a számára beküldött jelentkezési lapok adatait zárt informatikai rendszerben tárolja, mely
védett a külső beavatkozástól. Azokat 3. személynek nem adja át, a Verseny végével a rendszerből törli,
azokat megsemmisíti.



A Versenyben való részvétel önkéntes. A Versenyző a Versenyben való részvételével elismeri teljes
körűen megismerte a jelen szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Budapest, 2012. február 08.

allegroup.hu Kft.
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