
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
Részvételi feltételek 

 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a „Hypertonia Éve 2011” pályázat részvételi szabályzatát a 
pályázatban való részvétel előtt! 
 
A pályázaton részt vehet minden magyarországi általános, vagy középfokú oktatási 
intézmény, annak pedagógusai, munkatársai, diákjai.  
 
A pályázat időtartama, díjak, a részvétel feltételei: 
 
1. A pályázat időtartama 2011. szeptember 15. - 2011. november 15. 24:00 óra. A megadott 
határidő után beérkező pályázatokat a szervezők érvénytelennek minősítik. 
 
2. A három legtöbb pontot gyűjtő iskola lesz a díjazott, és viheti el a díjakat: az első helyezett 
300 000, a második 150 000, a harmadik 50 000 forint értékű sportszervásárlási utalványt 
kap! A nyertesek maghatározása a beérkezett vérnyomásértékekből adódó pontszámok és a 
pályázó oktatási intézmények létszámának arányosításával történik. 
Holtverseny és pontegyenlőség esetén a korábban beérkező pályázat nyer! 
 
3. A pályázatban történő részvétel és a szükséges adatok megadása önkéntes, az adatok 
megadása egyben a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti. A pályázaton 
csak a letölthető vérnyomásívek helyes kitöltésével lehet részt venni. 
A hiányosnak vagy hamisnak bizonyuló minden nevezés érvénytelennek tekintendő! 
A hiányos nevezésekért ill. jelentkezésekért a szervezők nem vállalják felelősséget. 
 
4. A pályázat díjazottjait a díjak átvételének módjáról és helyéről e-mailben értesítjük.  
 
5. Minden díjat közvetlenül a játékban résztvevő díjazott ISKOLA részére szolgáltatunk ki, az 
harmadik fél részére át nem ruházható. A díjak más termékre nem cserélhetők, illetve 
készpénzre át nem válthatók. 
 
6. A Szervező a magyar törvényeknek megfelelően befizeti a díjak után befizetendő 
adóterheket. 
 
7. A pályázat szervezőjének bármely, a jelen pályázattal kapcsolatos döntése végleges és 
minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban peres eljárás nem 
kezdeményezhető és annak kapcsán a szervezők levelezést sem folytatnak. 
 
8. A Pályázó iskola azáltal, hogy beküldi a pályázaton való részvételhez szükséges 
vérnyomásíveket, automatikusan elfogadja az ezen részvételi szabályzatban felsorolt 
feltételeket és szabályokat. 
 
Szervező fenntartja a jogot a pályázat törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben 
vagy egészben történő megtagadására, ha a pályázat kapcsán visszaélés vagy a feltételek 
megszegésének gyanúja merül fel. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen 
feltételeket vagy magát a pályázatot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a 
pályázatot bármikor visszavonni. 
 



9. A Magyar Hypertonia Társaság minden tőle telhetőt megtesz a – részvételi szabályzatban 
foglalt – határidők betartása érdekében, előre nem látható okból bekövetkező késedelem 
azonban előfordulhat, mellyel kapcsolatos felelősségét a Társaság ezennel kizárja. 
 
 
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 
részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A 
részvételi szabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez a pályázó hozzájárulását írásos 
formában megadottnak kell tekinteni a pályázatban való részvétel alapján. 
 
A pályázat meghirdetője a Magyar Hypertonia Társaság, szervezője a VM.komm Kft. 
 


