
Részvételi Feltételek és Játékszabályzat
Petzl RocTrip fotópályázat a Facebookon 

I. A játék szervezője
Az alábbi részvételi feltételek és játékszabályzat a Petzl magyarországi kizárólagos 
forgalmazója, a Gránit Design Kft. által meghirdetett és bonyolított fotópályázatra 
vonatkoznak. 

II. A játék helyszíne
https://www.facebook.com/outdoorklub/app_515417298474586

III. A Játékban résztvevő személyek 
III./1. A Játékban kizárólag azok vehetnek részt (a továbbiakban: "Játékos"), akik az alábbi 
feltételek mindegyikének megfelelnek: 
a) Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek*
b) és 18. életévüket betöltötték* 
c) nem cselekvőképtelenek* 
d) magyar állampolgárok* 
e) természetes személyek* 
f) a játék időtartama alatt fényképet töltenek fel az applikáció segítségével. A Szervező 
felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a feltöltött kép tartalmáért a felelősség a feltöltő 
személyt terheli, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan anyagot, amelynek 
tartalma és/vagy közzététele jogszabályba ütközik vagy egyébként közerkölcsöt, vallási-, 
nemi-, nemzeti-, etnikai hovatartozást, etikai szabályt vagy egyéb jogos érdeket 
észlelhetően sért, a Játékból kizárjon és azt a játék oldaláról törölje.

A Játékosnak a feltöltés során el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot. A képet feltöltő 
Játékosoknak lehetőséget biztosítunk az oldalon, hogy saját magukat promótálják, buzdítsák a 
szavazókat. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azon Játékosokat, akik a 
szavazás eredményét tisztességtelen módon befolyásolják vagy megpróbálják befolyásolni, - 
ideértve a nem valós személyek által leadott szavazatok gyűjtését - vagy közerkölcsöt, 
személyiség jogokat, jó ízlést sértő tartalmat töltenek fel. 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A fotópályázaton kizárólag olyan magyar állampolgárok vagy tartós tartózkodási engedéllyel 
rendelkező magyarorszsági lakosok vehetnek részt, akik 2012. augusztus 13-án betöltötték 18. 
életévüket. A résztvevők hozzájárulnak hogy a fotópályázat szervezője és a nyereményjátékba 
bevont partnerek publikálják fotóikat (a fotós nevének feltüntetésével) honlapjukon vagy 
közösségi média oldalaikon. A fotópályázatban való részvétel feltétele, hogy a résztvevők 
elolvassák és elfogadják a jelen dokumentumban foglalt Részvételi Feltételeket és a 
Játékszabályzatot, valamint feltétele egy darab fotó feltöltése a fotópályázat oldalára és 
az ehhez kapcsolódó regisztrációs lap hiánytalan kitöltése.

Továbbá az 1. díj nyertesének az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:
Az első díj nyertesének rendelkeznie kell érvényes útlevéllel, és alkalmas arra, hogy 
egyedül (kíséret nélkül) elutazzon Argentínába, valamint 2012. november 18-26. között kint 
tud tartózkodni. A nyertes kizárólag sziklamászásban kompetens személy lehet, aki birtokában 
van az alapvető kötéltechnikai ismereteknek és azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudja 
(gyakorlott előmászó és tud biztosítani), valamint biztonsággal kell tudnia előmászni 5c/6a 
(UIAA: VI/VI+) nehézségű sportmászóutakat. A főnyereményt elnyerő személynek sportmászó 
képességéről és kötéltechnikai tudásáról tanubizonyságot kell tennie. 

A nyertesnek magával kell vinnie saját sátrát, a szállás a civilizációtól távol eső helyen 
megrendezésre kerülő Petzl RocTrip helyszínén létrehozott ideiglenes kemping területén lesz, 
ahol az infrastruktúra csak az alpvető kényelmi szempontokat biztosítja.
A nyerteseket legkésőbb 2012. szeptember 24-én tesszük közzé.

KIZÁRÓ OKOK
A fotópályázatot meghirdető Gránit Design Kft. alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói 
nem vehetnek részt a  nyereményjátékon. A főnyereményt elnyerő személynek sportmászó 
képességéről és kötéltechnikai tudásáról tanubizonyságot kell tennie. A fotópályázat 
szervezője fenntartja a jogot, hogy elutasítsa azt a nyertest aki a fenti mászótechnikai 



teszt letételének nem tesz eleget. 

A fotónak az alábbi feltételeknek kell megfelenie:
- Típus: jpg
- Kép méretei: kisebb, mint 1000 x 1000 pixel
- Maximum méret: 10MB
 

III./2. A Játékból ki vannak zárva: 
A Gárnit Design Kft. munkatársai, valamint a munkatársak közeli hozzátartozói. 

III./3. A Játék időtartama 
A Játék 2012. augusztus 13. 22.00 órától, 2012. szeptember 14. 12.00 óráig tart. Az ezen 
időtartam előtt vagy után feltöltött képek, és leadott szavazatok a Játékban nem vesznek 
részt. 

IV. A Játék 
IV./1. A játékosok a https://www.facebook.com/outdoorklub/app_515417298474586 oldalon egy 
alkalmazás segítségével tölthetnek fel képeket, és szavazhatnak kedvenc képükre a Játék 
időtartama alatt. Az adott kép népszerűségét a kép mellett található „Szavazok” gomb 
segítségével határozzuk meg: minél magasabb a gomb melletti számjegy, annál nagyobb az adott 
kép népszerűsége.
IV./2. A kampányidőszak végén odaítéljük a fődíjat, melyet a zsűri által legjobbnak ítélt 
fotó készítője nyer el. 
IV./3. A kampányidőszakban gyűjtöt online szavazatok alapján a legtöbb szavazatot gyüjtő 
fotó készítője nyeri el a 2. díjat.
IV./4. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyertest a Játékban résztvevő, általuk 
regisztrált adatok segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges számváltozással 
járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a 
felelősséget a Szervező nem vállalja. 

A FOTÓPÁLYÁZATRÓL
Nevezz egy (csakis egy darab) saját készítésű fotót sziklamszás/hegymászás témában 2012. 
szeptember 14-én 12:00 óráig és máris jó eséllyel indulsz a fődíjért. Hívd meg barátaidat, 
hogy szavazzanak a fotódra, oszd meg fotódat a faladon és küldd el ismerőseidnek e-mailben. 
Így többen értesülnek róla, hogy számítassz a szavazataikra és nagyobb eséllyel indulhatsz a 
2. díjért. A fotópályázaton való részvétel nem vásárláshoz kötött és nem igényel semmiféle 
pénzbefizetést vagy egyéb anyagi jellegű hozzájárulást.

A NYEREMÉNYEK
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

1. díj: Utazás Argentínába a Petzl RocTrip-re.
A fődíj nyertesét egy 2 fős zsűri bírálja majd el az online szavazatoktól függetlenül. Ők 
választják ki az általuk legjobbnak ítélt fotót, azt az egy szerencsés mászót, akit 
kiutaztatunk Argetínába, hogy résztvegyen a 2012-es Petzl RocTrip-en.
A nyeremény tartalmazza:
- a return repülőjegyet Magyarországról Esqueselbe (Argetínába). Az odaút várható időpontja 
2012. november 18., a visszaúté 2012. november 27. (Az időpontok a rendelkezésre álló 
repülőjegyek függvényében változhatnak.)
- a transzfert Esqueselből Piedra Parada-ba
- az étkezést
- az utasbiztosítást
- egy szabadon választható Petzl mászósisakot

2. díj: 1db értékes The North Face ajándékcsomag
A 2. díjat a fotópályázat Facebook oldalán legtöbb szavazatot gyüjtő fotós nyeri. Hívd meg 
barátaidat, hogy szavazzanak a fotódra, oszd meg fotódat a faladon és küldd el ismerőseidnek 
e-mailben. Így többen értesülnek róla, hogy számítassz a szavazataikra és nagyobb eséllyel 
indulhatsz a 2. díjért. A fotókra bárki szavazhat, minden fotóra egyszer. A résztvevők is 
leadhatják kedvenc fotóikra szavazataikat.



V. A nyeremények átvétele 
V./1. A Szervező a Játék nyerteseit elektronikus úton, e-mailben értesíti a nyereményről, 
melyet aztán – a főnyeremény kivételével - a nyertes által megadott címre kézbesít. A 
kézbesítés költsége a Szervezőt illeti. Amennyiben a nyertes nem érhető el az általa küldött 
pályázatban szereplő email címen, a Szervező az első megkereséstől számított 14 naptári 
napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. 
Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a 
Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a 
tartaléknyertesre, vagyis a második legtöbb szavazatot kapott kép feltöltőjére. A 
főnyeremény átadására személyesen, a nyertes - a személyi igazolványa bemutatásával kerül 
sor egy - előzetesen egyeztetett - mindkét félnek megfelelő időpontban. 

V./2. A játékban való részvétel hiányosságáért/ hibájáért, a feltöltés sikertelenségéért, az 
internetes rendszer lassúságáért, leállásáért, a nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy 
késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem 
vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a 
nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával 
illetve a szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és 
készpénzre át nem válthatók. 

VII. Adatvédelem 
VI./1. A Játékos a Pályázat beküldésével tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a 
jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy: 
a) személyes adatait [név, telefonszám, e-mail cím] a Szervező a nyereményjáték 
lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt harmadik félnek, valamint a 
Lebonyolítónak e célból átadja. Az adatszolgáltatás önkéntes. 
b) adatait a Szervező és a Lebonyolító díjmentesen és jogszerűen felhasználják a jelen Játék 
lebonyolítása céljára.
c) a Nyertes személyes adatai közül a nyertes lakóhelye városának nevét nyilvánosságra 
hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező az internetes honlapjukon a Nyertes nevét, lakóhelye, 
illetve székhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett 
nyilvánosságra hozzák. 

VI./2. A Játékban való részvétellel a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai 
a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és adatait – esetleges tiltási nyilatkozata 
kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció 
lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenység céljából, illetve az 1995. évi CXIX. 
törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben 
felhasználhassák. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a fent megjelölt célból elektronikus 
levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján megkeressék. Az 
adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában 
történt. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi 
ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból, ill. adatai módosítását a 
következő címen kérheti: a.kis@granit.co.hu


