
 
 

 

1. A játék és a szervező 

A játék szervezője: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége – továbbiakban: Szervező 
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A. Tel.: 350-7271, 350-7274, 336-0680 e-mail: 
kszgysz@kszgysz.hu; adószám: 18013021-2-41) 

Jelen szabályzat a KSZGYSZ által kezelt, karbantartott ZöldForGO applikáció kvíz nyereményjátékára 
vonatkozik. https://zoldforgo.hu/a-kvizverseny.html 

A játék népszerűsítése személyesen, a www.zoldforgo.hu illetve a Zöldforgó Élménynap hivatalos FB 
oldalán történik. https://www.facebook.com/zoldforgo 

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

§ A Játékban részt vehet minden általános és középiskolás természetes személy (a továbbiakban: 
Játékos.) 

§ Amennyiben a nyertes nem töltötte be a 18. életévét, illetve cselekvőképességében korlátozott, úgy 
a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 
képviselőjével együtt jogosult. 

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

§ A Játékos és törvényes képviselője a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen 
megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja 
el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 
automatikusan kizárásra kerül. 

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3.  A játék időtartama, menete, nyeremények, nyertesek 

A Játék időtartama: A játék 2021. március 1 – 2022. június 30 -ig tart, amely 4 játékrészből áll. A 
különböző játékrészek időtartama az applikációban található. 

A 4 etapból álló ZöldForGO kvíz játékunk célja, hogy szórakoztató módon hasznos és használható 
információkat juttasson el a gyermekek részére. A kvízjátékban környezetvédelmi témában feltett 
kérdésekre kell válaszolni helyesen. 

A befejezett kvíz időtartama adja a pontszámot (másodperc, század másodperc). Ennek megfelelően a 
legkevesebb időtartam alatt elvégzett, legkevesebb pontot gyűjtő játékos lesz az első helyezett egy 
adott játékrészben. 

A játékot egy időszakban többször is lehet játszani, így javítani az eredményeket, illetve bármikor lehet 
csatlakozni. A korábbi kvíz kérdések is elérhetőek és elvégezhetők gyakorlásként. 



 
 

 

A nyerteseket minden kvíz etap végén a regisztráció során megadott e mail címen tájékoztatjuk. 

A játék során 3 korosztályt különböztetünk meg: alsó tagozat, felső tagozat, középiskola. 

A 4. etapból álló játékok aktuális nyereményeinek és nyerteseinek a kihirdetése a Szervező FB oldalán, 
illetve a weboldalán történik a Szervező által meghatározott időpontban. 

A 4 játékrész végén korosztályonként 1-1 nyertest hirdetünk. 1 alsó tagozatos általános iskolást, 1 felső 
tagozatos általános iskolást, illetve 1 középiskolást. 

Az 1, illetve a 2. játékrész nyertesei a 3. illetve a 4. játékrészben már nem nyerhetnek. 

A játékosok minden játékuk végén felajánlhatják a pontszámaikat a játékban választható iskola részére. 
A Szervező a 3. etap összesítését követően a 2 legtöbb pontot gyűjtő iskolát jutalmazza 1-1 db  2 
napos /1 éjszakás) 25 fős környezetvédelmi programokkal tarkított osztálykirándulással, melynek 
helyszínét a Szervező határozza meg, időpontját és további részleteit pedig a nyertes iskolával 
egyezteti közvetlenül. 

A 4. játékrész végén a teljes időszakban gyűjtött pontok alapján a Szervező a legtöbb pontot gyűjtő 
iskola részére egy 500 000 Ft értékű ISKOLA ZÖLDÍTŐ csomagot biztosít. A csomag tartalma az iskola 
felszereltségétől függően egyedileg kerül meghatározásra a Szervező által. 

A játék menete, játékosok feladata: Az aktuális bejegyzésben leírtak szerint. Jellemzően: 

1.Töltsd le az ingyenes ZöldForGO applikációt! 

https://play.google.com/store/apps/details... 

https://apps.apple.com/hu/app/z%C3%B6ldforgo/id1502153400... 

2. Felhasználói regisztrációban személyes adat megadása nem történik. A nyertesekkel a megadott e 
mail címen történik a kapcsolatfelvétel és az átvételhez szükséges adatok egyeztetése. 

 A regisztrációhoz szükséges adatok: felhasználónév, jelszó, korosztály (általános iskola alsó, általános 
iskola felső és középiskola), e-mail cím 

3.Lépj be a KVÍZ menüpontba és indulhat a játék! 

4. Nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel, nyeremények átvételi lehetőségei 

A játékrészek eredményéről a Szervező a nyerteseket közvetlenül tájékoztatja illetve a weboldalán és a 
Facebook oldalán ad hírt az általa meghatározott módon és formában.  

A nyerteseket az általuk regisztrált e mail címen vesszük fel a kapcsolatot adategyeztetés végett, hogy 
fel tudjuk velük venni a kapcsolatot.  

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új 
pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 



 
 

 

- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét és a kapcsolatfelvétel és 
adategyeztetés során nem kerül megadásra a törvényes képviselőjének az adatai 

- a nyereményátvételre a törvényes képviselője nélkül érkezik 
- ha az értesítő levélre 14 napon belül nem válaszol; 
- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, 

mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 

befolyásolni próbálja; 
- jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti 
- A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben egyeztetjük. A Játékosok 

kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 
tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető 
át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 
 

5. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő 
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére 
elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő 
sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy 
által elszenvedett károk tekintetében. 

6. Adatkezelés és adatvédelem 

- Tájékoztatás 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy a 
nyertesek adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban 
részletezett célra használjuk. 

- Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 
nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail 
cím, postacím), a Szervező a nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az 
Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, 
majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli. 

- A nyerményátvétel során fotók és videók készülnek a nyertesekről. A törvényes képviselő a 
nyeremény átvételével hozzájárul az átadáskor készült fotók és videók felhasználásához a 
Szervező weboldalán illetve FB oldalán. 

7. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen 
vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő 



 
 

 

magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó 
többi résztvevőt. 

8. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának 
egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb 
változtatásokra. 

A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező 
közzéteszi a weboldalán vagy Facebook oldalán, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok 
felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról 
megfelelően tájékozódjanak. 

A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi 
jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények 
kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az 
illetékes adóhatóság részére. 


