
JÁTÉKSZABÁLYZAT - "NESTLÉ FITNESS ÉLJ POZITÍVAN!" Pályázati felhívás szabályzat 

A 2016.04.11-től 2016.05.22-ig tartó " NESTLÉ FITNESS ÉLJ POZITÍVAN!" pályázati felhíváshoz  

A jelentkezés időtartama: 2016.04.11. 17:00 órától 2016.05.22 23:59 óráig  

A zsűrizés időpontja, helyszíne: 2016.05.23.  Comlab Kft. (1118 Budapest, Ménesi út 39).  
 
A zsűrizést a Cereal Partners Hungária Kft., a Comlab Kft valamint a wmn.hu munkatársai végzik. A zsűri 
3 azaz három nyertes pályaművet választ ki, amelyek a megadott időintervallumban az 
eljpozitivan@comlab.hu e-mail címre érkeznek be.  A megadott időintervallumot követően beérkezett 
pályázatokat Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.  
 
A zsűrizés nem nyilvános. 
 
Az egyes Pályázatok elfogadásában (tartalmi relevanciájának, esztétikai értékének, játékszabályzat 
szerinti megfelelőségének megítélésében), az egyes pályázatok nyertes pályázattá nyilvánításában 
kizárólag a zsűri döntése az irányadó.  
 
A pályázati felhívással Kiírónak nem célja súlyos gazdasági, pénzügyi, társadalmi vagy egészségügyi 
kérdések/nehézségek megvitatása, feldolgozása, értékelése, karitatív tevékenységek támogatása. 

A pályázat kiírója: Cereal Partners Hungary Kft. (továbbiakban „Kiíró”) 

A Pályázaton való részvétel feltétele: 
A Pályázó  a Pályázati felhívásban leírtak szerint cselekszik**.  
 
Pályázati feltételek: 

x Esszé írása maximum 2 gépelt oldal 12-es betűmérettel  a Pályázati felhívásban leírtak szerint** 
x Az esszé témája**: Élj pozitívan! A Pályázatban arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit jelent a 

Pályázó számára az alábbi három szabály és ezeket hogyan valósítja meg a mindennapi élete 
során: 

o gondolkozz pozitívan 
o viselkedj pozitívan 
o táplálkozz pozitívan 

x beküldési határidő: 2016.04.11.-2016.05.22. 23:59 óra** 
x beküldési cím: eljpozitivan@comlab.hu** 
x kérjük, hogy a pályázat elküldésével egyidejűleg írd meg nekünk a neved, címed, 

telefonszámod és születési dátumodat is** 
 

A Pályázat**: 
• nem sértheti más szerzői jogait,  
• nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, 
illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,  
• erőszakos kijelentéseket nem tartalmazhat, 
• nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú, 
• nem tartalmazhat a Cereal Partners Hungária Kft-re, Nestlé Hungária Kft-re és a Nestlé 
termékekre vonatkozó negatív kijelentéseket, 
• a Pályázat nem tartalmazhat a Nestlé Hungária Kft. versenytársaira vonatkozó logókat, 
képeket, üzeneteket,   
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• nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,  
• nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot, 
• nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg 
plagizálást 
• nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való 
felbujtást,  
• nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás 
tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat 
és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket, 
nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem 
ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, 
valamint a jóízlést. 

A pályázatban kizárólag 18 éven felüli*, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 
cselekvőképes* természetes személyek* vehetnek részt. 

Egy Pályázó kizárólag egy pályázattal vehet részt a pályázaton. Amennyiben egy Pályázó több e-mail 
címről küldi el pályázatát, úgy az időben elsőként beérkezettet veszi figyelembe a Kiíró. A pályázaton 
nem vehetnek részt a Cereal Partners Hungária Kft., a Nestlé Hungária Kft. a Comlab Kft. és a wmn.hu 
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték 
előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. 

Abban az esetben, ha a nyertes  Pályázó valamilyen okból nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt 
tárgyi (** jelölt) illetve személyi (* jelölt) illetve egyéb feltételeknek, vagy nem tudja, illetve nem 
jogosult átvenni a nyereményt vagy a teljes nyereményt visszamondja, úgy helyébe tartaléknyertes 
lép.  
 
A zsűri a nyeremények tekintetében összesen 5 fő tartaléknyertest választ. A tartaléknyertesek a zsűri 
döntésének megfelelő sorrendben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a 
sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely 
tárgyi (**-gal jelölt), illetőleg bármely személyi (*-gal jelölt) feltételnek nem felel meg és kizárásra 
kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra. 

A pályázók között az alábbi ajándékcsomag kerül kiosztásra a három nyertes részére: 

x esszé publikálása D.Tóth Krisztina www.wmn.hu oldalán 
x 3 alkalmas coaching AVANDI Viniczai Andrea coachával életvezetési témakörben  
x fél évre elegendő NESTLÉ FITNESS gabonapehely az alábbiak szerint, melyet postai úton 

juttatunk el a nyerteshez a zsűrizéstől számított 30 napon belül  
o 5 db NESTLÉ FITNESS natúr 375g  
o 4 db NESTLÉ FITNESS Chocolate 375g  
o 4 db NESTLÉ FITNESS Yoghurt 350g  
o 4 db NESTLÉ FITNESS Fruits 375g 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja 
fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Pályázót 
terhelik. 

http://www.wmn.hu/


A nyertest a zsűrizést követő 3 munkanapon belül e-mailben tájékoztatjuk a nyertesség tényéről. 

A nyerteslista a zsűrizést követő 8 munkanapon belül elérhető a wmn.hu oldalon.  

A három nyertes esszé 2016.06.12. napjáig bezárólag kerül publikálásra a www.wmn.hu oldalon, 
olvasói levélként. 

Egyéb rendelkezések: 

Kiíró a Pályázók által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Pályázóval 
való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. 

A Pályázó pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, 
valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem 
vállalnak felelősséget. Pályázó tudomásul veszi, hogy Kiíró a Pályázat során bekövetkező technikai 
problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem 
vállal felelősséget. 

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, 
vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, 
így különösen, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. 

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró 
kizárja felelősségét a Pályázattal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen 
előforduló nyomdai hibáért. 

Kiíró jogosult kizárni a pályázatból azt a Pályázót, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen 
szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 

Amennyiben a Pályázat során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre 
adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. 

Pályázó szavatolja, hogy ő a beküldött pályamunka kizárólagos szerzője, az saját, eredeti szellemi 
alkotása, amelynek közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át harmadik félre. A Pályázat 
tárgyát képező esszére vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Kiíróval 
szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthat. 
A Pályázó módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos 
felhasználási engedélyt ad a Kiíró részére, aki ez által jogosult a Pályázat tárgyát képező esszét szerzői 
jogdíj illetve bármely díj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-sában felsorolt 
összes módon felhasználni. Kiíró nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek 
által támasztott semminemű igényért. A Pályázat benyújtásával a Pályázó egyben tudomásul veszi, 
hogy a Kiírót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Pályázatban beküldött esszére vonatkozóan, 
melyeket a feltöltéssel a Kiíróra átruház bármilyen külön díjazás nélkül. 
Amennyiben a beküldött pályamunka képet is tartalmaz Pályázó szavatolja, hogy az általa beküldött 
képen szereplő személyek hozzájárultak a kép beküldéséhez, és annak továbbfelhasználásra történő 
átadásához, illetve, hogy a képet jogtiszta forrásból szerezte, a használatához szükséges 
hozzájárulással rendelkezik . 
 

http://www.wmn.hu/


A Pályázó a pályázatban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési 
szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét 
nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez 
nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek 
a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel 
nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy 
azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. 

Adatfeldolgozó: Comlab Kft. (1118 Budapest, Ménesi út 39.) 

Pályázó a pályázat való részvétellel a szabályzatot automatikus elfogadja. 

További információk a Nestlé Fogyasztói Szolgálatánál kérhetők 

            Telefon: +36 40 214 200 

            Email: info@hu.nestle.com 

Budapest, 2016.04. 11. 

Cereal Partners Hungária Kft.  

Kiíró 

 


