„TUDÁSBÓL NYEREMÉNY” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A "Tudásból nyeremény" elnevezésű nyereményjáték ("Játék") szervezője az OTP Fáy
András Alapítvány 1052 Budapest, Nádor utca 16., nyilvántartási szám: 01-01-0003024,
adószám: 18014008-1-41 ("Szervező").
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat kizárólagosan a Szervező jogosult ellátni.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi és határontúli magyar nyelvű, alapfokú és
középfokú oktatási intézmények, valamint osztályközösségek indulhatnak
(„Jelentkező”). Ennélfogva 20. életévnél idősebb tanuló a versenyen nem indulhat.
A „Tudásból nyeremény” Játékban való indulás feltétele a Jelentkezők Fáy Oktatási
Portálon
való
regisztráció,
amelyet
a
https://fayalapitvany.skillnaut.com/register/student
linken
diákként,
a
https://fayalapitvany.skillnaut.com/register/trainer linken tanárként lehet elvégezni.
2.1.1. További feltételek:
- a tudás alapú versenyen kizárólag 5-12. osztályos tanulókból álló osztályok
indulhatnak. Alsó tagozatos diákok ebben a versenytípusban nem játszhatnak a
nyereményekért, az ő évfolyamaik számára nincs meghirdetett e-learning a verseny
keretein belül.
- egy adott osztály tudásalapú versenyben való részvételéhez az szükséges, hogy az
adott osztályból minimum 15 fő 20 év alatti tanuló regisztráljon. Kisebb létszámú
osztályok összeállhatnak, hogy elérjék a minimum létszámot, de a nyeremény nem
többszöröződik ebben az esetben, hanem együtt, egy osztályként nyerhetik meg a
100.000 Ft osztálykirándulás támogatást.
- az oktatási intézmények közötti sorsolás alapú versenyben 5-12. évfolyamos
osztályközösségek indulnak, az oktatási intézmény versenyben való részvételéhez az
adott iskolából minimum 5 osztály vagy legalább 100 tanuló regisztrációja
szükséges.

- a szükséges számú tanuló regisztrációjának eredményeként az adott osztály, illetve
oktatási intézmény automatikusan részvevőjévé válik a versenynek, ehhez külön
intézményi regisztrációra nincs szükség.
- a 4.1 pontban megadott e-learning kurzusokat kifejezetten a Játék időtartama alatt kell
elvégezni. Korábban elvégzett kurzusok nem számítanak.
2.3 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a
Játékból. A regisztrációt a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Jelentkező bármely okból nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Jelentkezőt a Játékból
kizárhatja.
2.4 A játékban való részvétellel a Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizár.
2.4 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülnek azok a Jelentkezők,
akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban,
illetve hamis, vagy hamisított eszközt használnak fel a játékban abból a célból, hogy
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.
2.2 A Jelentkező a nyereménysorsolás eredményéről az www.otpfayalapitvany.hu
oldalon, valamint e-mail üzenetben értesül.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
3.1. A Nyereményjáték 2021.03.01. 00:00 órától 2021.03.31. 24:00 óráig tart.
3.2. A Játékban való részvételhez szükséges 2.1.1. pont szerinti regisztrációra a Fáy
Oktatási Portálon a Játék időtartama alatt folyamatosan van lehetőség.

4. A JÁTÉK MENETE
4.1. Megfelelő számú regisztrált tanuló esetén a Jelentkező kétféle versenyen vesz részt
egyidejűleg.
- az osztályközösségek közötti tudásalapú verseny: a játék időtartama alatt az alábbi
e-learning kurzusok végén található pénzügyi kvízben elért egyéni eredmények

összeadódnak, majd az osztály közösen elért eredményei alapján rangsoroljuk az
osztályokat.
Általános iskola 5-8. évfolyamain:
Gazdálkodás a pénzzel (5-6. évfolyam)
A család gazdálkodása és pénzügyei (7-8. évfolyam)
Középiskola 9-12.évfolyamain:
A gazdaság szereplői
Pénzügyi alapok
Az e-learning kurzusok eredményes elvégzéséhez szükséges megnézni az alábbi
távoktatási videókat is.
Általános iskolák:
5-6. osztály: Tudatos pénzkezelés a családban (5-6); Modern fizetési eszközök,
pénztörténet; Pénzügyi tudatosság és fogyasztóvédelem
7-8.osztály: Tudatos pénzkezelés a családban (7-8); A gazdaság szereplői; Digitális
veszélyek, pénzügyi ragadozók
Középiskolák:
9-12. osztály: Munkavállalói alapismeretek; A bankrendszer működése, Digitális
veszélyek, pénzügyi ragadozók
- oktatási intézmények közötti sorsolás alapú verseny: a 3.1. pontban megadott
időtartam alatt a minimum 5 osztállyal vagy legalább 100 tanulóval jelentkező iskolák
alatt automatikusan egy nyereménysorsoláson vesznek részt.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
Az intézményi nyereményekért az iskola igazgatójának, az osztályprogram támogatásért
pedig az adott osztály osztályfőnökének kell jelentkeznie. A nyereményösszegeket banki
átutalással juttatjuk el a nyerteseknek a megjelölt intézményi számlaszámra. A
nyerteseknek elszámolási kötelezettségük van, amelynek részleteit az 5.6 pont
tartalmazza.
5.1 Nyeremények
A tudásalapú versenyen 10x 100.000 Ft osztályprogram-támogatás kerül kiosztásra az
alábbiak szerint:
-

Az általános iskolai osztályok közül a Fáy Távoktatási Portál 4.1 pontban
megadott e-learning kurzusok végén található pénzügyi kvíz megoldásával az 5
legmagasabb százalékátlagot elért osztályközösség nyer osztályonként 100.000
Ft támogatást.

-

A középiskolai osztályok közül a Fáy Távoktatási Portál 4.1 pontban megadott elearning kurzusok végén található pénzügyi kvíz megoldásával az 5 legmagasabb
százalékátlagot elért osztályközösség nyer osztályonként 100.000 Ft támogatást.

-

Az elért eredményeket a Fáy Távoktatási Portál analitikai rendszere rögzíti.

-

Az eredmények egyenlősége esetén azt az osztályt soroljuk előrébb, amelynek
tanulói a 4.1 pontban megjelölt távoktatási videókban több egyéni megtekintést
érnek el.

Az oktatási intézmények közötti versenyen 3 x100.000 Ft iskolai támogatás kerül
kisorsolásra, közjegyző jelenlétébenaz alábbiak szerint:
-

Stream előadás formájában közvetítve, húzás típusú sorsolás
Időpont: 2021. április 16-án 10:00 órakor
Helyszín: OK Oktatási és Innovációs Központ, 1068 Budapest, Benczúr utca 26.

-

3 főnyertes iskola és másik 3 pótnyertes iskola kerül kisorsolásra. A pótnyertesek
a kihúzás sorrendjében jogosultak előrelépni, amennyiben valamelyik főnyertes
nem jogosult a nyereményre.

5.3 A nyeremények másra át nem ruházhatók.
5.4 Amennyiben a részvételre jogosult osztályközösség vagy oktatási intézmény az adott
versenyben nyertesként kerül ki, a Szervező őt erről a www.otpfayalapitvany.hu oldalon,
valamint e-mail üzenetben értesíti. A Szervező legkésőbb az adott értékelést/sorsolást
követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes iskola kapcsolattartó pedagógusát a
jelentkezés során megadott e-mail-címen, illetve telefonszámon. ("Értesítés"). A nyertes
osztály/iskola az értesítő e-mailben szereplő linken (oktatas@okkozpont.hu) köteles az
Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítés
kézhezvételét és felvenni a kapcsolatot a Szervezőt képviselő alapítványi munkatárssal.
Amennyiben az adott osztály vagy iskola az értesítését követő 30 munkanapon belül a
nyereményéért a megadott feltételek szerint nem jelentkezik, úgy elveszíti jogosultságát
a nyereményre, és azt a továbbiakban nem követelheti.
A nyeremények kifizetésének végső határideje: 2021. április 30.
5.6 A nyertes osztályközösség/iskola az általa átvett nyeremény összegét a
játékkiírásban foglaltakkal összhangban kizárólag az adott osztály/iskola tanulói javára,
2021. május 1. - 2021. november 15. közötti időszakban szervezett programok
költségeinek finanszírozására fordíthatja. A célszerinti felhasználást a Szervező felé az
iskola nevére kiállított számla bemutatásával legkésőbb 2021. november 30. napjáig
igazolni szükséges. A nyertes osztályközösség/iskola vezetője köteles együttműködni
annak érdekében, hogy a nyeremény megadott célra való felhasználását igazolni tudja, a
Szervező által meghatározott módon.
5.9 A Szervező kizárja a Játékból azt a nyertest, akinek a nyereményt azért nem lehet
kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során feltüntetettadatok nem valósak,

hiányosak vagy tévesek, vagy a nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban
írt feltételeknek. A Jelentkező téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS
A nyereményekhez tartozó esetleges adó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervező feladata a nyertesek kiválasztása, kisorsolása, felkutatása, és tájékoztatása.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
7.1. A Játékról további részletes információk a www.otpfayalapitvany.hu oldalon
találhatók.

Budapest, 2021. 02.18.

