2018. évi JCD novellapályázat közönségszavazás szabályzat
KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS ‐ JÁTÉKSZABÁLYZAT
A JCDecaux Hungary Zrt. közönségszavazást hirdet a 2018. áprilisában meghirdetett novellaíró
pályázathoz kapcsolódóan. A szavazatokat a pályázatra beérkezett és a zsűri által legjobb 20 novellára
lehet leadni, kizárólag online, a novellaíró pályázat alábbi weboldalán: http://novella.jcdecaux.hu.
Részvételi feltételek:
A közönségszavazáson részt vehet a játék időtartama alatt bármilyen természetes és cselekvőképes
személy, aki élő és valós e‐mail címmel rendelkezik. A szavazás leadásával a résztvevő elfogadja jelen
játékszabály rendelkezéseit.
A játék ideje:
A játék 2018. július 3. 12:00 órától 2018. július 17. 12:00 óráig tart.
A játék menete:
A szavazás során a résztvevőknek a http://novella.jcdecaux.hu oldalon kell szavazniuk. Ugyanazon e‐
mail címmel csak egy novellára lehet szavazni, egy alkalommal. A szavazatokat kizárólag online, a fenti
linken lehet leadni.
A nyeremény:
A játék időtartama alatt a legtöbb szavazatot kapott novella szerzője közönségdíjban részesül, amely 1
db, könyveket tartalmazó ajándékcsomag.
Az elbírálás menete:
A beadott pályaműveket a kiírók képviselőiből álló zsűri bírálja el. Ennek elnöke Grecsó Krisztián József
Attila‐díjas író, az Élet és Irodalom prózarovatának vezetője. A zsűri nem köteles indokolni a döntését,
az ellen nincs helye fellebbezésnek.
A játék kiírója:
A pályázat kiírója a JCDecaux Hungary Zrt.
A nyeremény adózása:
A nyertest adófizetési kötelezettség nem terheli. A nyeremény utáni szja‐t a pályázat egyik kiírója fizeti
meg.
A nyeremény átvétele:
A nyertest a szervező a játék lezárulta után 4 héten belül értesíti, a novallíró pályázat során megadott
e‐mail címen. A nyertes a nyereménytárgyat átveheti személyesen, az értesítést követő 1 hónapon
belül belül vagy kérésére, az általa a megadott nevére aszervező – a kézbesítést igazoló módon –
futárral vagy postai kézbesít azt részére.
Amennyiben a nyertes nem érhető utol a megadott elérhatőségén, vagy nem reagál x héten belül, vagy
a kézbesítés során nem veszi át a nyereményét, úgy a nyertes elveszíti a jogát a nyereményre.
Egyéb feltételek és információk:









A szervező fenntartja magának a jogot, hogy az átmeneti és egyszer használatos e‐mail
címekről érkező szavazatokat, mint például a https://temp‐mail.org/hu/ ,
https://www.guerrillamail.com/, https://getnada.com/ generál, az elbíráslás során utólag
kizárja.
A közönségszavazás játék online környezetben zajlik, így a szervező a játék során nem vállal
felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a játékban részt
vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén ne osszan díjat.
A szervező indoklás nélkül fenntartja magának a jogot a játék feltételeinek vagy határidejének
megváltoztatására vagy megszüntetésére.
A játék és az eredményhirdetés során reklamációnak és jogorvoslatnak helye nincs.

Adatvédelem
A résztvevő elfogadja, hogy e‐mail címét a szavazásban való részvétel során a szervező – kizárólag
ezen közönségszavazás játék kapcsán – kezelheti.

