MakerBot a tanteremben! – iskolai 3D nyomtató pályázat szabályzata
A jelen nyereményjáték (továbbiakban: „Pályázat”) szervezője a FreeDee Kft. (székhely:
1122 Budapest, Bíró utca 6/A., Cg. 01-09-992832, továbbiakban, mint „Szervező”). A
nyereményjáték lebonyolítását a FreeDee Kft. végzi. A Nyereményjátékkal összefüggő
adatkezelést a Szervező látja el. Az adatfeldolgozást a Szervező végzi.
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79251/2014.
1. A Nyereményjáték leírása:
Szervező 2016. január 25-én 09:00 órakor meghirdeti a ’MakerBot a tanteremben!’
elnevezésű pályázatot a www.freedee.hu internetes oldalon (továbbiakban: „Weboldal”),
valamint direkt e-mailben. A Nyereményjáték 2016. február 26-án 23:59:59 másodpercig tart.
A Nyereményjáték egy oktatási intézmények számára meghirdetett pályázat. A
Játékosoknak, azaz a pályázó iskoláknak az iskolaipalyazat@freedee.hu e-mail címre kell
elküldeniük legfeljebb 1 db A4-es oldal terjedelmű válaszukat a következő kérdése: „Mire
használnának egy 3D nyomtatót az Ön oktatási intézményében és miért válasszuk
épp ezt az iskolát?”
A feltett kérdésre adott válasz, valamint az iskola adatainak megküldésével (oktatási
intézmény neve, kapcsolattartó, elérhetőség) az iskola képviselője regisztrálja az
intézményt a játékba. A Játékos a regisztrációval egyidejűleg a FreeDee hírlevélre is
feliratkozik.
A Nyereményjátékon részt vevő Játékosok között a pályázat végén 10 db MakerBot
Replicator 2 és egy darab MakerBot Replicator (fődíj) típusú 3D nyomtatót osztunk ki a
válaszok elbírálása alapján. A nyerteseket március elején értesítjük és 3 napon belül vissza
kell jelezniük, hogy élni akarnak-e a nyereményükkel. Más esetben új nyertes kerülhet
kijelölésre. A nyertes intézmények érdeklődő tanárai (1 fő) díjmentes gyakorlati 3D
nyomtatás oktatásban is részesülnek a Szervező által felajánlott időpontokban a 3D
Akadémián. Minden további érdeklődő tanár térítés ellenében vehet részt az oktatáson.
Nyeremények:
- 10 db: MakerBot Replicator 2 + 2 fő oktatása a 3D Akadémián
- 1 db: MakerBot Replicator + 2 fő oktatása a 3D Akadémián (fődíj)
2. Résztvevők
A Nyereményjátékban bármely valós, magyarországi alap, közép vagy felsőfokú oktatási
intézmény részt vehet. Minden egyetem szervezeti egységenként csak egyszer, míg minden
más iskola csak egyszer regisztrálhat a Pályázaton. Az elbírálás alól kizárható az az oktatási
intézmény vagy szervezeti egység, amely egynél többször regisztrál a Pályázaton.
3. A Pályázaton nem vehetnek részt
A FreeDee Kft. munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont), valamint az
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói.
(Ptk. 685.§ b) pont).

4. A beérkező pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálása a FreeDee Kft. székhelyén a FreeDee Kft. alkalmazottai által
történik. Az elbíráláson azok a pályázatok vesznek részt, amelyeket 2016. január 25. és
2016. február 26. között a FreeDee Kft. részére e-mailben az iskolaipalyazat@freedee.hu email címre eljuttatnak és megfelelnek a formai követelményeknek.
A pályázat elbírálásánál figyelembe vett szempontok:
• Formai követelmények
• A 3D nyomtató várható sokoldalú és aktív kihasználása
• Ötletesség, kreativitás
A nyerteseket legkésőbb 2016. március 4-ig e-mailben értesítjük.
5. Kiértesítés
A nyertest e-mailen értesítjük, a Pályázaton regisztrált, azaz a pályázaton megadott e-mail
címen.
A nyeremények átadása:
A 3D nyomtatókat egy nyilvános rendezvény keretében 2016. március 09-én, Budapesten
adja át a FreeDee Kft. és a MakerBot Europe képviselője.
6. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség
A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség,
azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek
és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) őket terhelik.
7. Nyeremények átvétele
A jelen Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő nyertes a nyereményről szóló értesítéstől
számítottan haladéktalanul, de legkésőbb az elbírálást követő 3 (három) naptári napon belül
jogosult a nyeremény átvételére való szándékát visszajelezni. A Szervező a fenti határidőn
belül tudja biztosítani a nyeremény átvételének lehetőségét a Játék feltételeinek mindenben
megfelelő nyertes számára. Ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel együttműködni
abban, hogy a nyeremény átadása megtörténjen. Amennyiben a fent megjelölt határidőn
belül a nyertes nem jelzi szándékát, tudomásul veszi, hogy e határidő elteltét követően a
Szervezővel szemben e Játékkal összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat. A
nyertes elveszíti jogát a nyereményre és a tartaléknyertes kerül kiértesítésre a megadott email címen.
A 3D nyomtatók átvétele személyes úton történik a fent említett időpontban, melyről digitális
anyag készül, melyet a későbbiekben a Szervező cég promóciós céllal felhasználhat. A
nyertes intézményektől minimum egy fő részvétele kötelező.
8. Személyes adatok és adatvédelem
A Pályázat résztvevői a Pályázaton történő regisztrációval önkéntesen, személyesen és
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a regisztráció során megadott e-mail címen a
FreeDee Kft. időről időre tájékoztassa aktuális akcióiról és nyereményjátékairól. A
regisztráció során, önkéntesen megadott személyes adatokat a kizárólag véleménykérésre,
illetve az akciókról, nyereményjátékokról történő értesítés céljára használja fel.

A Játékosok a Pályázaton való regisztrációval engedélyezik, hogy a FreeDee Kft. az általuk
beadott pályázatok szövegéből idézzen, azt további promóciós célokra felhasználja, saját
kommunikációs csatornáin megossza. Emellett elfogadják, hogy az eredmény kihirdetésekor
a nyertes intézmények és képviselőjük nevét és pályázatát, valamint az átadásról és a
tanárok oktatásáról készült képeket a FreeDee Kft. közzé tegye.
A Pályázaton résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes
adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy
törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak
megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni.
Abban az esetben, ha a Pályázaton résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a
személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő Pályázaton való részvétele
automatikusan megszűnik.
A Freedee Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79251/2014.
9. Általános rendelkezések
9.1. A Pályázaton való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy maradéktalanul ismerik és
kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket.
9.2. A Játék során megadott személyes adatok kezelését a FreeDee Kft., mint adatkezelő
végzi. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek és intézmények önkéntes, kifejezett
és személyes hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik
feldolgozásához és kezeléséhez a Pályázaton való részvétellel. A Játékosok a Játékban
történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező, nem vizsgálja, hogy a Játékosok a
Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A
személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: Intézmény neve,
Képviselő vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.
9.3. A Szervező a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett jogosult a Pályázatot
megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy jelen Játékszabályzatot módosítani. Továbbá
Szervező fenntartja a jogot a Pályázat törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények
átadásának részben vagy egészben történő megakadályozására, ha a Játék kapcsán
visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a
Pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve bármely módon rosszhiszeműen jár
el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Szervező
fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Játékszabályzatot, illetve a Játék menetét
kiegészítse vagy módosítsa. A szervező jogosult a Pályázatot bármikor egyoldalúan
leállítani/visszavonni/módosítani.
9.4. Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Résztvevő a jelen
Játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve
bármely Résztvevő részéről a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a feltételek
megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely Résztvevő a Pályázat lefolyását
bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el akkor a Szervező az ilyen
Résztvevőt értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból.
Budapest, 2016. január 20.
FreeDee Kft.
Szervező

