V4GU Videókampány versenyszabályzat
1. Szervezés és lebonyolítás
Az V4GU Videókampány játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Pécsi Tudományegyetem
(továbbiakban: Szervező), amelynek bejegyzett székhelye: 7622 Pécs, Vasvári P u 4, adószáma:
15329798-2-02, és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező.
A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a V4GU
https://zoldegyetem.pte.hu/hu/hirek/v4gu_videokampany weboldalon.
A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden
tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A
Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény
érvényesítésének lehetőségét.
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 maior esetén. A
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse
vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.
2. Részvételi szabályzat
A Játékban csak a Pécsi Tudományegyetemen munkavállalói vagy hallgatói jogviszonnyal
rendelkező magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes
személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és
a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú
személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékban nem vehetnek részt: a Pécsi Tudományegyetem Zöld Egyetem programjának szervezői
és a V4GU pályázat menedzsere és pénzügyi menedzsere.
A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.
3. A Játék időtartama
A promóciós játék teljes időtartama: 2021. március 1. – 2021. május 3.
Eredményhirdetés: 2021. május 17.
Eredményhirdetés: a PTE Zöld Egyetem programjának Instagram és Facebook felületein, valamint
a kampány weboldalán.
4. A játék menete
A Játék keretében olyan saját készítésű videók beküldésére kérjük a résztvevőket, amelyben
megmutatják, hogy mit tennének másként egyetemeinken a környezettudatosabb,
energiatakarékosabb, egészségesebb életmód kialakítása érdekében. Az ötletek vonatkozhatnak
a saját egyetemük működésére, de lehetnek általános érvényűek is, és bármilyen
klímavédelemhez köthető témát érinthetnek. A V4GU klímavédelmi videóversenyre regisztrálókat
megjutalmazzuk egy ingyenes webinárium részvétel felajánlásával, ahol Kovács Tamás fényképész
mester tart ismertetőt (interaktív formában) a videózás, digitális fotózás fortélyairól 2021.03.24-

én. A regisztrálók egy visszaigazoló e-mailben megkapják a webinárium linkjét (a szükséges
jelszavakkal) és időpontját. A regisztráció nem jár videó beküldési kötelezettséggel.
Az alkotások feltöltésre 2021. március 1. – május 3. között lesz lehetőség. A videókat a projektben
résztvevő öt egyetem szakembereiből álló zsűri rangsorolja, emellett közönségszavazást
szervezünk, amelyhez a videókat az Instagramra töltjük majd fel. A díjátadásra május 17-én kerül
sor. A videókat országonként, majd összesítve is értékeljük.
5. Nyeremények
A Szervező a legjobb videót egy elektromos rollerrel díjazza, emellett további 30 videó készítőjét
jutalmazzuk 15 db napelemes kültéri powerbank-kal, valamint 15 db Mi Smart Band 5
aktívitásmérő karkötővel.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A
nyeremények a sorsolástól számított két hónapon belül vehetők át. A szabályzat módosításait,
illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Zöld Egyetem
Instagram oldalán, Facebook oldalán és a kampány weboldalán. A Játékban résztvevők
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
6. Adatvédelem
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és
dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek
tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok
kifejezetten hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik feldolgozásához
és kezeléséhez. Így a Játékban résztvevők részvételükkel hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező
adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig
saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából
felhasználhassa. A játékosok a promóciós játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül az nevüket
nyilvánosságra hozza a Zöld Egyetem közösségi média felületein és a kampány weboldalán.
Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak
ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
Jelen játékszabályzatban és az Avtv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező,
mint adatkezelő felel. A Szervező az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak
érdekében nem használja fel, azokat harmadik személynek nem adja át és azokkal semmilyen
egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi,
hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben
azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

