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OLVASÓI KIHIVÁS ’23 

HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

 

1. A nyereményjáték szervezője  

Az Óbudai Platán Könyvtár (továbbiakban: Szervező) Olvasói kihívás ’23 néven 

nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) hirdet. A Nyereményjáték szervezője 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő Óbudai Platán Könyvtár 

(székhelye: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.). A Nyereményjáték meghirdetését, 

lebonyolítását a Szervező végzi. 

 

2. A nyereményjáték időtartama 

A Nyereményjáték 2023. február 1-től (szerdától) 2023. december 6-ig (szerdáig) tart.  A 

Nyereményjátékot 2023. december 6. előtt is van lehetőség teljesíteni, de legkésőbb december 

6-án le kell zárni. 

A Nyereményjátékra a könyvtár nyitvatartási idejében, személyesen kell jelentkezni. Az 

aktuális nyitvatartásról a könyvtár honlapján (https://platankonyvtar.hu), Facebook-oldalán, a 

könyvtár bejáratánál, valamint az olvasószolgálati pultnál lehet tájékozódni, illetve a könyvtár 

telefonszámán vagy e-mail címén keresztül van lehetőség érdeklődni. 

A Szervező az előzetesen meghirdetett időpontok változási jogát fenntartja, a Nyereményjáték 

menetét, a Nyereményjátékra kijelölt időszakot a játék folyamán - a változást megelőző 

legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően - egyoldalúan 

megváltoztassa.  

 

3. A nyereményjáték helyszíne  

A Nyereményjátéknak helyszínt ad az Óbudai Platán Könyvtár székhelyén (1031. Budapest 

Arató Emil tér 1.). A Nyereményjátékra jelentkezni, illetve a kihívás teljesítését igazolni ezen 

a címen kell.  
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4. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 

A Nyereményjátékban részt vehet bármely 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes 

személy, aki a Nyereményjáték és jelen szabályzat 3. pontjában megjelölt helyszínre ellátogat 

(továbbiakban: Játékos). A Nyereményjátékban csak az a Játékos vehet részt, aki a játék 

időtartama alatt érvényes könyvtári tagsággal rendelkezik az Óbudai Platán Könyvtár központi 

könyvtárában (1031 Budapest, Arató Emil tér 1.). További feltétel, hogy a Nyereményjátékban 

résztvevő elfogadja jelen Részvételi- és játékszabályzatot. A Nyereményjátékban az vehet 

részt, aki a 2. pontban leírt időintervallumban ellátogat a Nyereményjáték helyszínére, az 

Óbudai Platán Könyvtárba és jelzi részvételi szándékát az olvasószolgálatot ellátó könyvtáros 

munkatársnak. Egy Játékos többször is teljesítheti a Nyereményjátékot abban az esetben, ha az 

újrakezdett játék során elolvasott könyvek nem egyeznek a már korábban teljesített játékban 

általa elolvasott könyvekkel. Az a látogató, aki a Nyereményjáték során ellátogat a megjelölt 

könyvtárba és jelentkezése után bekerül a játékosokat nyilvántartó jegyzékbe úgy tekintendő, 

hogy részt vesz a játékban és a részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül 

– magára nézve kötelezőnek elfogadta a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi 

feltételt. 

A Részvételi Szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a 

szabályokat sértő résztvevőt kizárja az Nyereményjátékból.  

A Nyereményjátékban kizárólag jelen részvételi szabályzatban leírtak betartásával lehet részt 

venni. 

 

5. A nyereményjáték menete  

A Nyereményjátékra a könyvtár aktuális nyitvatartási idejében, az olvasószolgálati pultnál 

dolgozó könyvtárosnál lehet jelentkezi. A jelentkezést követően a könyvtáros nyilvántartásba 

veszi az olvasót egy Excel-táblázatban, mely kifejezetten a nyereményjátékra jelentkezőket 

tartja nyilván. 

A jelentkezést követően a Játékos megkapja a játékkal kapcsolatos nyomtatványt, azaz a 

kihívást igazoló űrlapot, és egyúttal magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Részvételi 

Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

A jelentkezést követően a kihívás bármikor, de legkésőbb 2023. december 6-ig teljesíthető.  A 

Nyereményjáték akkor tekinthető teljesítettnek, ha a kihíváson feltüntetett mind a hét 

kategóriában kiolvasásra kerültek a könyvek, melynek tényét az olvasószolgálati pultban 

dolgozó könyvtáros vezet az erre a célra kialakított Excel-táblázatban. Egy könyv csak egy 

kategóriában szerepelhet. Csak azokat a könyveket tudjuk elfogadni, amelyek az Óbudai Platán 

Könyvtárból lettek kikölcsönözve. Az egy-egy kategóriában elolvasott könyv címét és szerzőjét 

az olvasószolgálati pultnál dolgozó könyvtárosnál kell jelezni.  

A Játékos a kapott kihívást igazoló űrlapon saját maga is nyilvántarthatja az elolvasott 

könyveket, de ez önmagában nem elég a játék teljesítéséhez. Az elolvasott könyvek szerzőjét 
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és címét be kell mondani a könyvtáros munkatársnak, aki aláírásával igazolja, továbbá 

nyilvántartja a különböző kategóriákhoz tartozó elolvasott könyvek adatait. 

Miután az összes kategória teljesítve lett, a Játékos választhat egyet a nyereménylistás 

könyveink közül.  

 

6. A nyeremény 

A nyeremény egy ajándékkönyv lesz, melyet az olvasó választ ki az előre közzétett listáról. A 

Szervező által jó minőségű, jó állapotú, újszerű könyvekből álló könyvválogatásból szabadon 

választhat a nyertes Játékos. A Játékos csak és kizárólag a Nyereményjátékra összeválogatott, 

félretett könyvek közül válogathat. A játék során az Játékosnak nincs lehetősége lefoglalni 

könyvet. A könyvet akkor választhatja ki, amikor a kihívás összes kategóriáját teljesítette. A 

listán minden könyv egyszer szerepel. Amikor egy könyvet egy Játékos nyereményként 

kiválaszt és elvisz, a könyv kihúzásra kerül jelezve, hogy azt már később nem lehet választani. 

A nyertes Játékos a játékban való részvételével vállalja, hogy a játék teljesítésének bejelentését 

követően kiválasztja az ajándékkönyvet, azt nem halasztja el másik napra.  

Ajándékkönyvet kiválasztani csak a kihívás teljesítésekor rendelkezésre álló készletből lehet.  

Könyvet félrerakni, eltenni egy későbbi alkalomra nem áll módunkban. 

A szervező vállalja, hogy jó állapotú, újszerű, több témakört felölelő könyvekből állítja össze 

a nyereménylistát. Amennyiben a Játékos nem talál számára megfelelő könyvet elállhat 

nyereményétől. Panaszt erre vonatkozólag a Szervező nem fogad el.  

A nyertes által kiválasztott ajándékkönyv átruházható családtagra, ismerősre.  

A Nyereményjáték teljesítése után átvett ajándékkönyvet nem áll módunkban cserélni. 

Az olvasószolgálati pulttól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. 

 

 

7. Jogfenntartás   

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Nyereményjáték menetét, a kijelölt Nyereményjáték 

időszakot, valamint a jelen Részvételi szabályzatot az Nyereményjáték folyamán, – a változást 

megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően – a könyvtár 

látogatói, olvasói hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa.   

Verziószám: 001.  Érvényesség: 2023. február 1. – december 6.  

A Szervező jogosult továbbá a Nyereményjáték előzetes vagy utólagos értesítés, illetve 

bejelentés és a látogatók hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy 

megszüntetni.  

Az Nyereményjáték bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, járvány, 

földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt 

az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni az 

Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.   
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A Szervezőt az Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Részvételi szabályzat módosításából, 

az Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből 

eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy 

közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos az 

Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.  Amennyiben az 

Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely az 

Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

Nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse.  A Szervező fenntartja magának a jogot, 

hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal az Nyereményjáték 

során, úgy az Nyereményjáték szünetelését vagy törlését rendelje el, és/vagy a visszaélést 

elkövető vásárlót kizárja az Nyereményjátékból. 

 

8. A részvételi szabályzat elérhetősége   

A Részvételi szabályzat nyomtatott formában megtalálható az Nyereményjátékban Óbudai 

Platán Könyvtár olvasószolgálatot biztosító könyvtárosainál, továbbá a 

https://platankonyvtar.hu weboldalon.  

 

 

 

 

 
 

 

 


