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A TerraCycle “Irány a suli!” iskolai gyűjtőverseny szabályzata 

 

 

1. A VERSENY SZERVEZŐI 

 

A verseny szervezői az Intersnack Magyarország Kft. (bejegyzett székhelye: 1117 

Budapest, Alíz u. 2.) és a a TerraCycle Magyarország Kft. (bejegyzett székhelye: 1137 Budapest, 

Jászai Mari tér 5-6.) (továbbiakban: "Szervezők"), a jelen Szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően járnak el.  

 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

A versenyben részt vehet bármely, magyarországi köz- vagy felsőoktatási intézményként 

(általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, egyetem, főiskola) regisztrált 

gyűjtőhely, amely a verseny kezdetekor a Chips Brigád (aktív státuszú) tagja, vagy annak 

időtartama alatt válik azzá. Oktatási intézményként regisztráló gyűjtőhelynek az a gyűjtőhely 

minősül, amely a regisztrációs űrlapon Szervezet neve mezőben feltünteti az adott intézmény 

nevét, a Szervezet típusa mezőben pedig kiválasztja az Iskola/egyetem opciót. 

A versenyben való részvétellel a játékosok elfogadják jelen Szabályzatban, valamint az 

Általános Szerződési Feltételekben leírtakat.  

 

3. A VERSENY IDŐTARTAMA, MENETE 

 

Az “Irány a suli!” iskolai gyűjtőverseny a 2014. szeptember 20. – 2015. március 20. 17 

óráig tart, a versenyben az ez idő alatt a Chips Brigádba beérkezett csomagok vesznek részt.  

http://www.terracycle.hu/
http://www.terracycle.hu/hu/brigades/chips-brigad.html
http://www.terracycle.hu/hu/pages/aszf.html
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A versenyben automatikusan részt vesznek a Chips Brigád jelen Szabályzat 2. pontjában 

meghatározott tagjai, amelyek a verseny időtartama alatt legalább egyszer a Brigádoldalon 

ismertetett módon csomagot küldenek a Chips Brigádba.  

A Szervezők a csomagküldés során elveszett csomagokért felelősséget nem vállalnak. 

Az intézményeknek több lehetősége is nyílik a nyeremények megszerzésére. A havi díjak 

sorsolásos úton, a mérföldkő-díjak és a fődíj a beküldött csomagolások mennyisége alapján 

kerülnek kiosztásra (lásd jelen Szabályzat 4. pontját). 

 

 

4. NYEREMÉNYEK 

 

a) Havi díjak 

A havi díjak kiosztása sorsolás útján, az adott időszakban csomagot beküldő iskolák között 

történik. Az alábbi táblázat bemutatja a havi díjak sorsolásának időrendjét: 

Beküldési időszak Havi díj sorsolásának időpontja 

2014. szeptember 20. 0 óra – 2014. október 17. 

éjfél 

2014. október 20. 

2014. október 18. 0 óra – 2014. november 21. 

éjfél 

2014. november 24. 

2014. november 22. 0 óra – 2014. december 

19. éjfél 

2014. december 22. 

2014. december 20. 0 óra – 2015. január 23. 

éjfél 

2015. január 26. 

2015. január 24. 0 óra – 2015. február 20. éjfél 2015. február 23.  

2015. február 21. 0 óra – 2015. március 20. 

éjfél 

2015. március 23.  

 

http://www.terracycle.hu/
http://www.terracycle.hu/hu/brigades/chips-brigad.html
http://www.terracycle.hu/hu/brigades/chips-brigad.html
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A havi díjak nyerteseinek adatai (iskola neve, helységnév) a sorsolás napjától elérhetők a 

verseny honlapján, emellett a Szervezők e-mailben és/vagy telefonon is felveszik a kapcsolatot a 

díjazottakkal.  

A Szervezők az aktuális beküldési időszakban elnyerhető díj mibenlétét az előző havi díj 

sorsolásának időpontjában teszik közzé. 

 

b) Mérföldkő-díjak 

Az első tíz iskola, amely összességében (tehát akár több csomagban) tíz kilogrammnyi 

sóssnack-csomagolást küld be a verseny időtartama alatt, garantáltan nyer egy labdacsomagot, 

amely öt kosár-, öt foci- és öt röplabdát tartalmaz.  

A verseny honlapján folyamatosan nyomon követhető az elnyerhető labdacsomagok listája, 

illetve a nyertesek hétről hétre frissülő névsora.  

 

c) Fődíj 

A verseny ideje alatt legtöbb csomagolást beküldő oktatási intézményt egy 250 000 forint 

értékű iskolazöldítési programmal és elismerő oklevéllel jutalmazzuk. Az iskolazöldítő kertészeti 

program pontos részletei az adott iskola adottságainak és lehetőségeinek megismerése után, 

szakértő véleménye alapján kerül kidolgozásra. 

A fődíj eredményhirdetésének időpontja: 2015. március 23.  

 

A nyereményre való jogosultság a versenyben való részvétellel közölt adatokkal egyező 

intézményre szól és át nem ruházható, illetve készpénzre nem váltható. A Szervezők kijelentik, 

hogy a nyeremények esetleges változtatásának jogát a verseny teljes időtartama alatt fenntartják.  

A résztvevők által megadott adatok hibás vagy téves volta miatt beálló hibás kézbesítésért 

vagy a kézbesítés elmaradásáért a Szervezők felelősséget nem vállalnak. A nyeremény átvétele 

után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, valamint a postai szolgáltatásokból 

fakadó esetleges hibákért vagy nem teljesítésért a Szervezők felelősséget nem vállalnak. 

http://www.terracycle.hu/
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A versenyről különböző médiahírek jelenhetnek meg, amelyben a nyertesek is említésre 

kerülhetnek. Ezért semmilyen költség nem terhelheti a Szervezőt. 

 

 

5. ADATVÉDELEM 

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról értelmében a Szervezők kezelik és dolgozzák fel a promócióban részt 

vevők személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni 

határozott hozzájárulása. A promócióban való részvétellel az alanyok kifejezetten hozzájárulnak 

a promóció során megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. 

 

 

6. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 

 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket a verseny 

időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítsék, módosítsák vagy 

megszüntessék. A résztvevők felelőssége, hogy a Szabályzat esetleges módosulásairól 

megfelelően tájékozódjanak.  

 

 

Budapest, 2014. szeptember 18. 

http://www.terracycle.hu/

