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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A „VILÁGIRODALMI TÉRKÉP” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ 
 
 
1. Szervezés és lebonyolítás 
 
A játék szervezője a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (székhely: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.; a továbbiakban: 
a „FSZEK”), amely a játék lebonyolítása során a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár 
el.  
 

A játék helyszíne a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon  (a továbbiakban: a „Rendezvény”) a Budapest 

150 – Könyvfőváros standja (D43). 

 
2. Részvételi feltételek 
 
A játékban az a 14 éven felüli személy vehet részt, akik 2022.09.29. 12 órától 2022.10.02.18 óráig a 
Rendezvényen, a FSZEK standjánál egy színes logózott papírra felírja kedvenc szerzőjének a nevét és egyik 
művének címét és ezt felhelyezi a Világirodalmi Térképre és kitölti a Világirodalmi Totót. Amennyiben a 10 
kérdésből 8-ra helyesen válaszolt a kitöltött nevezési szelvényét bedobhatja az erre rendszeresített 
gyűjtődobozba. 
 
Nevezési szelvénynek kell tekinteni: 

• a Könyvfőváros logózott szórólapjának alsó, perforált, Könyvfőváros arculati elemmel ellátott részét; 

• a standnál átvehető Könyvfőváros logóval ellátott nyomtatványt. 
 
Csak az számít érvényes nevezési lapnak, amelyen szerepel a Könyvfőváros logója  
 
A nevezési szelvényt a standon elhelyezett Könyvfőváros logóval ellátott zárt, felül bedobó nyílással ellátott 
gyűjtődobozba kell bedobni.  
 
1 fő 1 db nevezési lapot tölthet ki és dobhat be, miután a Világirodalmi Térképre felhelyezte a kedvenc 
szerzőjének a nevét és egy művének címét, valamint a Világirodalmi totóban min. 8 kérésre helyesen 
válaszolt. 
 
A játékban résztvevő a nevezéssel automatikusan elfogadja a Részvételi Szabályzatot és kijelenti, hogy az 
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte.  
 
3. A játék időtartama 
 
A játék időtartama: a Rendezvény nyitvatartási ideje alatt 2022.09.29. 12 órától 2022.10.02.18 óráig 
  
4. Sorsolás és nyeremény 
 
A FSZEK a nyerteseket 2022. október 2-án 18 órakor sorsolja ki, a D43-as standnál. A játékosok között a 
sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, a FSZEK három tagú sorsolási bizottsága 
részvételével urnás sorsolás útján. Pótnyertes sorsolására nem kerül sor. 
 
A soroslást facebook csatornánkon is élőben közvetítjük.  
 
A játékban a FSZEK az alábbi nyereményeket sorsolja ki: 
 
3 db ajándékcsomag. 
Az ajándékcsomagok mindegyike az alábbiakat tartalmazza:  

• Ingyenes, 3 hónapos bérlet, mely a FSZEK valamennyi könyvtárába érvényes  

• Költőfejedelmek – Irodalmi kártyajáték 

• Könyvfőváros ajándéktárgyak: 1 db pendrive, 1 db kitűző  és kulcstartó 
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A nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, nem cserélhető.  
 
A játék nyertese a sorsolás napján e-mail üzenetben kap értesítést a nyeremény átvételének részletes 
feltételeiről. A Nyereményeket a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, előzetes egyeztetés után lehet átvenni 
legkésőbb 2022. október 15-ig. 
 
5. Adózás és költségek 
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a FSZEK viseli. FSZEK-et a nyeremények 
fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem 
terheli.  
 
6. Kizárás 

• Jelen játékban nem vehetnek részt a FSZEK munkavállalói, valamint a standon dolgozó egyéb 
közreműködők és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói1. 

• A FSZEK fenntartja a jogot arra, hogy a játékból kizárja azokat a játékosokat, akik valótlan adatokat adnak 
meg, illetve megsértik a részvételi feltételeket.   

• A nyereményjátékból kizárásra kerül, aki a jelen nyereményjátéki szabályzatban szereplő bármely 
feltételnek nem felel meg. 

• A nyereményjátékból kizárásra kerül az a nyertes, aki a FSZEK kétszeri próbálkozása ellenére az általa 
megadott elérhetőségen vagy elérhetőségeken 10 nap után sem elérhető, vagy a nyereményt a fent 
megadott határidőig elmulasztja átvenni. 

 
A résztvevő játékos a jelen nyereményjáték szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a FSZEK a 
jelen pontban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további figyelmeztetés, vagy felhívás 
nélkül jogosult a résztvevő kizárásáról dönteni és a nyereményt visszakövetelni. A kizárásról a FSZEK a 
résztvevőt – amennyiben ez rendelkezésre áll - e-mail üzenet útján értesíti.  
 
A pontatlanul, hibásan, vagy tévesen megadott adatok  esetén a FSZEK-et felelősség nem terheli. 
 
7. Hatálybalépés és egyéb rendelkezések 
 
A FSZEK a jelen nyereményjátéki szabályzatot módosíthatja a résztvevők egyidejű tájékoztatása mellett.  
 
A nyereményjátékot a facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem 
kapcsolódik a facebookhoz, a Facebook így nem felel az esetleges károkért sem.  
 
A jelen nyereményjáték szabályzat a közzététel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2022. szeptember 26. 

 
1 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 


