
Játékszabályzat

A Játékban csak az a Játékos vehet részt, aki a Játék jelen hivatalos 
játékszabályzatát (a továbbiakban: a „Játékszabályzat”) elfogadta. A Játékot a 
Blogváros Kft. (a továbbiakban: „Szervező”; székhely: 9024 Győr, Ikva u 14, II/2, 
cégjegyzékszám 08-09-026564, adószám: 10526567-2-08), továbbiakban Szervező 
szervezi.

A Játékban való részvétel és a nyereményre való jogosultság feltétele

A Játékban az a személy vesz részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki
•    a 18. életévét betöltötte, 
•    cselekvőképes, 
•    elfogadta a jelen Játékszabályzatot,
•    aki 2018.03.26—ig a Szervező jatek@egynapavarosban.hu vagy 
jatek@menolakasom.hu email-címére elküldi a felhívásban is szereplő 
tervdokumentációt

A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő 
egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében 
meghatározott közeli hozzátartozói. 

A Játék időtartama

A játék teljes időtartama: 2018.02.28 – 2018.04.20 (várható befejezés)

Nyeremény, a Nyertes és Különdíjas sorsolása

A játék egy első és egy második fordulóból áll. Az első forduló után a Különdíjas, a 
második forduló után a Nyertes kerül kihirdetésre. Nyertes és Különdíjas lehet 
ugyanaz a személy.

Nyeremények:
•    A Nyertes minimum egy évig szerepel a menolakasom.hu oldal felületén a 
tervezők között, ezen évben elkészült munkái az oldalon és/vagy az ahhoz tartozó 
blogon bemutatásra kerülnek
•    A Különdíjas egy nettó 500.000 forint értékű megbízási lehetőséget kap a 
Metrodomtól, hogy a játék részvételére beküldött tervei megvalósításra 
kerülhessenek. A megbízási szerződés tartalma a különdíjas és a Metrodom közötti 
későbbi (a játékot követő) megállapodás eredménye.

Különdíjas kiválasztása: a különdíjast a Metrodom választja ki egyéni szakmai 
szempontok alapján, a szerződéses feltételekben való megállapodás nem része a 
játéknak, ez a Metrodom és a Különdíjas saját, utólagos feladata.

Nyertes kiválasztása: a nyertest egy második forduló után zsűri választja ki. A 
kiválasztásról és annak menetéről videó készül, ami a menolakasom.blog.hu, illetve 
a youtube.com/magyarosi felületen bemutatásra kerül. A játékban résztvevők 
hozzájárulnak, hogy a róluk készült kép- és hangfelvételt ezen a fórumon publikáljuk, 



és a videót egyéb csatornákon is népszerűsítsék.

A játékban résztvevők kijelentik, hogy a játék során elküldött valamennyi 
tervdokumentáció, képi vagy írásos anyag, szellemi termék kizárólag a saját szellemi 
termékük, azt önállóan állították elő, az azok előállításához szükséges szoftverekkel, 
licencekkel rendelkeznek, és a játékban részvétellel hozzájárulnak, hogy ezeket a 
terveket a Szervező harmadik félnek továbbítsa, harmadik fél ezeket a terveket 
szabadon felhasználhassa, publikálhassa a saját weboldalain, közösségi oldalain.

A nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan 
tilos.

A Nyertes Játékos értesítése, a nyeremény átvétele

Szervező a Különdíjast az első, a Nyertest a játék második fordulója után emailben 
értesíti.

Szervező fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő pályázatok esetén ne hirdessen 
nyertest, és a játékot így zárja le.

Szervező elsődleges kommunikációs csatornának a résztvevőkkel azt az email-
címet tartja nyilván, amiről a játékhoz szükséges pályázatot megkapta. Szervező 
ezen kívül más adatot nem tárol a résztvevőkről.

A Nyeremény át nem ruházható, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem 
váltható át.

A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely 
annak a következménye, hogy a Nyertes vagy Különdíjas a Nyeremény odaítélését 
követően a nyereményeket nem tudja vagy nem akarja elfogadni. Nyertes és 
Különdíjas belátására bízott, hogy a Nyeremények számára elég értékesek-e az 
elfogadáshoz.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi 
utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás 
működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 
költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és 
egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával 
okozott, a Játékosnál felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért 
való felelősséget.


