
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS / JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Magyar Jégkorong Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adószám: 19011448-2-42, nyilvántartási szám: 
01-07-0000014, továbbiakban: a Szövetség), mint szervezője és lebonyolítója országos pályázatot hirdet „A jégkorong hete az iskolában” 
(továbbiakban: Játék) elnevezéssel.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETES SZABÁLYAI AZ ALÁBBIAK:

1. A Játékban részt venni jogosultak köre
A Játékban részt vehet valamennyi magyarországi általános iskola alsó tagozatos osztálya, mely a Játék időtartalma alatt a jelen pályázati 
felhívásban meghatározott feltételeket teljesíti.

2. A részvételi feltételek
2.1. A pályázó osztály tanítója vagy testnevelő tanára a pályázati felhívással együtt megküldött kvízlapot (osztályonként egyet) kitöltve 
visszaküldi a gyerehokizni@icehockey.hu e-mail címre (tárgyban rögzítve: „A jégkorong hete az iskolában”) legkésőbb 2021. március 12-ig. 
2.2. A pályázó osztályok videóval is jelentkezhetnek a Játékra. A feladat, hogy a pályázó osztály a három „Jégkorong testnevelésóra” 
videóban található feladatokat elvégezze, az osztálytanító vagy testnevelő tanár ezen testnevelés órák egy-egy részletét rögzítse, 
majd a maximum 120 mp időtartamú, legalább 720px felbontású, 16:9 képarányú, rázkódásmentesen rögzített és vágott részletet a saját 
iskolájának Facebook vagy Instagram oldalára feltölti #gyerehokizni hashtaggel ellátva, legkésőbb 2021. március 12-ig. A jégkorong 
specifikus testnevelés órák videós anyagai a Gyere Hokizni Youtube oldalán érhetőek el. A Szövetség a feltöltött videókat a Gyere Hokizni 
és a Magyar Jégkorong Facebook oldalakon és/vagy a Gyere Hokizni, illetve a Hockey Hungary Instagram oldalakon osztja meg. 
 
3. A nyeremény leírása
3.1. A Szövetség a kvízlapot helyesen kitöltő osztályok közül véletlenszám-generátor sorsoláson kisorsol 10-et, és a nyertes osztályok 
valamennyi tagját ajándékcsomaggal jutalmazza. Az ajándékcsomag tartalma: Gyere Hokizni logóval ellátott tornazsák, játékos készség-
fejlesztő füzet mini színesceruza-készlettel, Gyere Hokizni logóval ellátott korong, toll, hűtőmágnes
3.2. A Szövetség a videót feltöltő osztályok közül véletlenszám-generátor sorsoláson kisorsol 3-at, és a nyertes osztályokat 1-1 db 
dedikált magyar jégkorong-válogatott mezzel, az osztály valamennyi tagját pedig ajándék Gyere Hokizni pólóval, ülőpárnával, szurkolói 
tapsolóval, füzettel és tollal jutalmazza.

Sorsolások időpontja és helyszíne: 2021. március 18. 14 óra, Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

A Szövetség a Játék eredményét, továbbá a Játék nyertes osztályainak listáját a nyeremények átadását követő 3 munkanapon belül a 
gyerehokizni.hu weboldalon hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes osztályok iskolájának neve és az osztály 
évfolyama, betűjele jelenik meg.
 
A közzétételhez a Résztvevők a feltételek teljesítése során a Pályázati felhívás elfogadásával hozzájárulnak. 
 
4. A Nyertesek kihirdetése
A Szövetség a nyerteseket e-mailben értesíti. A nyereményt a nyertes osztályoknak csomagküldő szolgálattal juttatja el, vagy azt a 
nyertes osztály egy képviselője a Szövetség székhelyén veheti át személyesen, előzetesen egyeztetett időpontban.

5. A Játék időtartama
A Játék 2021. február 9. napjától 2021. március 12. napjáig tart. A játékfeltételek teljesítésének végső határideje: 2021. március 12. napján 
23 óra 59 perc 59 másodperc. 

6. Adatvédelmi tájékoztatás, adatkezelési irányelvek
A pályázat adatkezelője: Magyar Jégkorong Szövetség
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: +36 1 460 6863
Email: info@icehockey.hu, adatkezeles@icehockey.hu

A pályázó osztály képviselője köteles írásbeli hozzájárulást kérni a videón szereplő gyerekek törvényes képviselőjétől a felvétel elkészíté-
séhez és a pályázaton való  részvételhez. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó osztály nem rendelkezik a szükséges hozzájárulási nyilatko-
zattal minden, a videón szereplő gyerek tekintetében, úgy a  Szövetség kizárja a beküldött videót a pályázatból.

A pályázat beküldésével a pályázó elfogadja jelen dokumentum tartalmát, így különös tekintettel a benne foglalt adatvédelmi tájékozta-
tásra és adatkezelési irányelvekre. Továbbá önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez, valamint 
ahhoz, hogy a Gyere Hokizni program keretében a beküldött pályaművét a Szövetség díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhassa 
marketing és pr célokra, webes- és/vagy közösségi média felületein.

Az adatkezelés célja: A pályázat lebonyolítása, mely mindkét fél közös és jogos érdeke.

Az adatkezelésben érintett adatok köre:
• a pályázati videóban szereplők képmása
• a pályázó osztály képviselőjének neve 
• a pályázó osztály képviselőjének email elérhetősége (amelyről a pályázat benyújtásra került)

Az adatkezelés időtartama:
• a nyertes pályázati videók esetében időkorlát nélkül, vagy az érintett törlési, módosítási, helyesbízési igényének vizsgálatát és/vagy 
teljesítésének időpillanatáig
• a pályázó osztály képviselőjének nevét és email elérhetőségét a pályázat eredményhiretését és a nyeremények átadását követő 30 napon 
belül törli a Szövetség 

A pályázat lebonyolítása során kezelt adatokat a Szövetség harmadik félnek nem adja át, jelen pályázati felhívásban foglaltakon túl más 
célra nem kezeli, illetve gondoskodik az adatok megfelelő védelméről, a jogosulatlan hozzáférések megelőzéséről.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelés az EU 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek 
megfelelően történik. Jelen tájékoztatóban nem kifejtett kérdésekben a hivatkozott jogszabályok az irányadóak.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, panasza van, kérjük, forduljon a Szövetséghez a következő email címen: 
adatkezeles@icehockey.hu

7. Felelősség kizárása 
 A Szövetség kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges kötelezettségei megszegésének következté-
ben előállott károkért felel.

A Résztvevő pályázatának hiányosságáért/hibájáért, ebből eredően a nyeremény elmaradásáért a Szövetség nem vállal felelősséget.  
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy Résztvevő a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltsé-
géből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A nyertesek a sorsolást követően a Játékban használt e-mail címükön értesülnek nyertességükről. 

További információk a gyerehokizni@icehockey.hu e-mail címen kérhetők. 

Magyar Jégkorong Szövetség – 2021. február 8.
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