
Neteducatio Év Kisgyermeknevelője 2021. 

Részvételi és Játékszabályzat  
 

1. A Neteducatio Kft. (1118 Budapest, Pecz Samu utca 2/A 1. em., továbbiakban: 
Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 
azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. pontban meghatározott, 
kizárt személyek körébe (továbbiakban: Jelölő és Jelölt).  

A Játékban való részvételhez szükséges a Neteducatio Kft. által a 
legjobbpedagogus.hu oldalon posztolt játékfelhívásra és a közzétett jelölőívre 
releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat).  

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és Játékszabályzat 
automatikus elfogadását jelenti.  

2. A Játék 2021. május 15-én indul, 2021. május 26. 23.59-ig tart.  

A jelölések beérkezésének határideje 2021. május 20. 

A jelöltek az értesítést követően elfogadhatják vagy visszautasíthatják a jelölést. 

Az elfogadásra és az írásos bemutatkozásra május 23. 23.59-ig van 
lehetőségük.  

A jelölés megerősítését követően a Jelöltek 20-25 soros szakmai 
bemutatkozással és a promóció részeként megosztható fénykép megküldésével 
versenghetnek a szavazók és a szakmai zsűri elismeréséért.  

A bemutatkozó anyag beküldési határideje május 23. A beküldést egy 
űrlapon keresztül tehetik meg, melyet a jelölés elfogadása után fogunk eljuttatni 
az értintetteknek. 

A képeken szereplők személyiségi jogainak tiszteletben tartása a Jelölt 
felelőssége. Kérjük, amennyiben nem csak a Jelölt szerepelne a képen, a 
résztvevők beleegyező nyilatkozatát minden esetben kérje ki! 

A második körbe a zsűri döntése nyomán 10 Jelölt kerül kiválasztásra, akik a 
közönségszavazáson vesznek részt. A jelöltekre Neteducatio 
Facebook oldalán lehet szavazni. 

 Kizárólag az itt leadott lájkok száma a mérvadó a közönségszavazás során. 

Egy jelölt nyerheti el a szavazás, illetve szintén egy, a szakmai zsűri véleménye 
nyomán az 2021. Év Kisgyermeknevelője díjat. 

3. A Jelölő feladata: a neteducatio.hu által kezelt www.legjobbpedagogus.hu 
weboldalon megjelenő űrlap kitöltése, és beküldése. Ezt követően a Jelölt egy 
automatikus üzenetet kap a jelölésről. Amennyiben részt kíván venni 
játékunkban, úgy a levélben kapott linkre kattintva van lehetősége elfogadni a 
jelölést. Ezzel elismeri, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat is tudomásul 
veszi. 



 

A Jelölők tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező 
feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A 
Jelöltnek nincs feladata ebben a szakaszban, de megosztások során van 
lehetőség bíztatni a szavazóit. Kizárólag az eredeti, a Neteducatio Facebook 
oldalán található posztra leadott lájkok száma kerül beszámításra. 

A második körbe került Jelöltekkel a szervező felveszi a kapcsolatot. A játékban 
maradás feltétele, hogy a Jelölt elkészíti a bemutatkozó anyagát (20-25 
mondatos szakmai bemutatkozás, és fénykép) szervező részére megküldi. 

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware 
vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült 
vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező 
nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.  

A Játék nyereménye egy-egy képzési- és könyvcsomag. 

Az eredmény kihirdetésére 2021. június 1-jén a Neteducatio Facebook és 
weboldalán kerül sor. 

4. A nyertes Jelölt köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény 
átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes 
nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény 
átvételének lehetőségét a járványügyi szabályozás betartásával alakítja ki. 

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények 
esetén bármely, a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott 
nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel 
(ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi és 
Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A 
Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.  

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Jelölőt és 
Jelöltet, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi és 
Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Jelölő téves adatszolgáltatásából eredően 
a Szervezőt felelősség nem terheli.  

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.  

7. Amennyiben a nyertes Jelölt cselekvőképességében korlátozott úgy a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény 
átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.  

8. A Jelölők által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, hibás 
e-mailcím megadás) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

9. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal 
szavatosságot. A jelölőívet bárki kitöltheti, és bárkit jelölhet, aki 
kisgyermeknevelői munkakörben dolgozik.  A Neteducatio Kft. fenntartja a jogot 



a fentiek ellenőrzésére. A Jelölő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt 
felelősség nem terheli. 

10. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak 
www.legjobbpedagogus.hu illetve a neteducatio.hu internetes oldalon.  

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben 
szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett 
promócióban csalást/hamisítást követ el.  

12. A Jelölő feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi és 
Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatok a 
Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához 
- és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül 
felhasználhassa (pl. eredményhirdetés céljából). Az adatok kezelője a 
Neteducatio Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Jelölt, aki nem kívánja, 
hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból 
bármikor, írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Neteducatio Kft., 
1118 Budapest, Pecz Samu utca 2/A; vagy a következő e-mail címen: 
info@neteducatio.hu 

A Jelölt ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. 
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Jelölő és a Jelölt tudomásul veszi, hogy 
- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen 
Részvételi és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatokat, vagy amennyiben 
azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való 
kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező 
adatkezelést ír elő, a Jelölt által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező 
adatkezelést követően tud eleget tenni. A Szervező Neteducatio Kft. a Jelölt 
személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Jelölt előzetes, 
megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. 

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, 
illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a 
játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába 
kerülnek és a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott módon 
kerülnek felhasználásra.  

Budapest, 2021.04.30. 

Neteducatio Kft.  

Szervező  
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