Bozsik Bajnokok – Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)
1. Szervezők
OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A)
Magyar Labdarugó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2/d Nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság által
25. sz.)
A Bozsik Bajnokok lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban: Partner):
Mito Social Kft. (1051 Budapest, Nádor u. 23. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155)
Program leírása:
Keressük az ország legkitartóbb és legkülönlegesebb intézményi Bozsik-palántáit. A beérkezett
jelentkezések közül kétkörös kiválasztást követően az ifjú focisták keleti és nyugati válogatottja a
Telki Edzőközpontban egy kétnapos edzőtábort követően gálameccsen mérkőzhet meg egymással –
felnőtt válogatott játékosokkal kiegészülve.
A Bozsik Bajnokok program célja felkutatni, majd csapatkapitányok segítségével felkészíteni az ország
legkülönlegesebb, legkitartóbb ifjú futballtehetségeit. Két csapat lesz, egy 18 fős keleti és egy 18 fős
nyugati válogatott, fiúk és lányok vegyesen, a 10-14 éves korcsoportból – kiegészülve felnőtt
válogatott játékosokkal.
2018. január 12-től kezdve egészen 2018. február 28-ig számítunk a helyi pedagógusok segítségére,
akik saját csapatukból bárkit nevezhetnek, akiről úgy gondolják, szorgalma, akaratereje okán ott
lenne a helye az egyik válogatottban.
Nevezni a “Nevezem egy diákom” fül alatt található nevezési űrlap hiánytalan kitöltésével lehet.
Március 1-30. között a csapatkapitányok és az MLSZ korosztályos koordinátorai segítségével
kiválasztjuk azokat a 10-14 éves fiúkat és lányokat, akikben a legtöbb fantáziát látjuk. Első körben 3535 fő kerül kiválasztásra, akikből egy személyes megismerkedést követen állítjuk össze a 18 fős keleti,
illetve a 18 fős nyugati válogatott csapatot.
Miután összeállt a keleti és a nyugati válogatott, április 24-25-én Telkiben kerül megrendezésre egy
kétnapos edzőtábor, ahol a közös edzéseket és programokat követően 25-én délután megszervezzük
a döntőt.
A döntőt egy gálamérkőzés jelenti, ahol összecsap a Bozsik Bajnokokból, illetve a felnőtt válogatott
játékosokból álló keleti és nyugati válogatott. A gálamérkőzést a Telki Edzőközpontban, 2018. április
25-én rendezzük meg.
A Bozsik Bajnokok (továbbiakban: Kampány) időtartama:
A Kampány szerveridő szerint 2018. január 12. 12 órától 2018. április 25. 24:00-ig tart
1. Nevezési időszak: 2018. január 12. 10 órától – 2018. február 28. 24:00
2. Kiválasztási időszak: 2018. március 1. 8:00 – 2018. március 31. 24:00
A kiválasztás idén két szakaszból áll:

•
•

az első körben 35 keleti és 35 nyugati bajnokot választunk ki, akik részt vehetnek egy-egy
különleges edzésnapon a mentoraikkal,
a második körben pedig az edzésnapokon látottak, tapasztaltak alapján összeállítjuk a 18 fős
keleti, illetve a 18 fős nyugati válogatottat.

3. Felkészülési időszak: 2018. április 24-25.
4. Gálamérkőzés: 2018. április 25.
2. Részvételi feltételek
2.1. A Kampányra kizárólag az OTP Bank Bozsik programra regisztrált pedagógus (a továbbiakban:
Felhasználó) nevezheti az OTP Bank Bozsik-program intézményi programjában regisztrált játékosát.

2.2. Az OTP Bank Bozsik program pedagógusa – a beazonosítás érdekében – a programra regisztrált
nevével és e-mail címével nevezheti diákját.
2.3. A Kampányban kizárólag az OTP Bank Bozsik program diákjait lehet nevezni, aki már 2018. január
12-én betöltötte a 10. életévét és 2018. január 12-éig még nem múlt el 15 éves.
2.4. Az „Elfogadom a játékszabályzatot” checkbox bejelölésével elfogadja a Játékszabályzatot és
hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Szervezők és a Partner a Kampány ideje alatt a kampány
lebonyolításához szükséges mértékben kezelje és feldolgozza.

2.5. A Felhasználó semmilyen személyes adatot nem közölhet a nevezett diákról, csak a nevét, nemét
és a korát.
2.6. A Nevezési időszak alatt leadott pályázat kerül értékelésre.
3. Nyertesek kiválasztása és értesítése
A Kampány kiválasztási időszaka alatt a csapatkapitányok, MLSZ és az OTP Bank közreműködésével a
2018. február 28-ig beérkezett, sikeresen beküldött pályázatok közül választanak. 35 keleti és 35
nyugati játékos kerül kiválasztásra. A kelet és nyugat határvonalát a Duna húzza meg.
Adott Nevezési időszak Nyerteseinek értesítésére legkésőbb 2018. április 3-án kerül sor.
2018. április 5-20. között kerül megszervezésre a kiválasztás második köre, ahol a 35-35 gyerekből
kiválasztásra kerül az a 18-18 fő, aki részt vesz a felkészítő táborban és a döntő mérkőzésen.
Felhasználók a kiválasztás eredményét a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott „Részvételi
feltételek” maradéktalan teljesítésével minden további feltétel nélkül elfogadják.
A Nyertesek közzétételére legkésőbb a Kiválasztási időszak lezárását követő 10. banki munkanapon
kerül sor.
A Kampányban minden pedagógus több diákját, - de egy kategóriában csak egy diákot regisztrálhatja érvényesen.
4. Nyertesek értesítése és a nyeremény átvétele
A Kampány Nyerteseit a Szervezők a Nevezési Adatlapon szereplő e-mail címen keresztül értesíti,
legkésőbb április 3.-áig.
A Kampány további szükséges adatait a Szervezők az értesítő e-mailben kérik be, valamint küldik el.
Amennyiben az értesítő e-mailben meghatározott időpontig nem érkezik válasz a pedagógustól,
akkor Szervezők jogosultak megvonni a pedagógus diákja bekerülését, és a sorban következő
pedagógust értesítik a diákja bekerüléséről.
5. Általános rendelkezések
Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a Felhasználó bármely okból nem felel meg a Szabályzat
feltételeinek, úgy a Szervezők az érintett Felhasználót a Kampányból kizárhatja. Szervezők továbbá
fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználót a Kampányból egyéb, a Szabályzat feltételeinek való
megfelelésen kívül eső okból indoklás nélkül kizárja.
A Felhasználó a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen
Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a
Felhasználó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el,
vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Kampányból kizárásra kerül.
A Részvételi Feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervezők és Partner a www.bozsikbajnokok.hu
internet címen teszi közzé. Szervezők és Partner a Promóció teljes időtartama alatt biztosítja a
Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
Szervezők kizárják felelősségét a Felhasználók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl.
név elírás, cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) eredő, a Felhasználók vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Kampányban való részvétel önkéntes.

Szervezők és a Partner a rajta kívül álló okból bekövetkező, a Kampány futási felületén
(www.bozsikbajnokok.hu) felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek a Kampány működésének
átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a Kampány céljának
elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik,
semmilyen módon nem felel. Adatlap kitöltésével Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kampány
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan,
a Szervezőkön és Partneren kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, szerveridő, a
hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervezők és Partner az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.
Szerveridő: A Kampány futását biztosító számítástechnikai eszközön beállított idő.
Szervezők a Kampányban kizárólag azokat az Adatlapokat fogadják el érvényesnek, amelyek a
Felhasználó (a pedagógus) illetve a nevezett diákjának a valós adatait tartalmazzák. Amennyiben a
Felhasználó nem valós adatokat ad meg az Adatlapon, vagy nem regisztrált OTP Bank Bozsik
programos pedagógus, úgy a Kampánnyal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban
Szervezők, valamint Partner mindennemű felelősségét kizárja.
A Szervezők és Partner fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek
gyanúja esetén a Kampányból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Felhasználó regisztrációját
egészben töröljék. Szervezők a Felhasználónak a Kampányból való kizárását a Kampány bármely
szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárására okot adó információ a tudomására jut.
Szervezők és Partner a megadott személyes adatok valódiságáért nem felelnek. Amennyiben
Felhasználó valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek
ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek
Felhasználó ellen.
Szervezők fenntartják a jogot a Kampány visszavonása és a Szabályzat módosítása, illetőleg
kiegészítése tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról, a visszavonásról az alkalmazás
felületén és/vagy az OTP Bank Facebook Oldalán posztban, vagy kommentben értesíti a
Felhasználókat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Felhasználók
megtévesztését.
6. Adatvédelem
A Kampányban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervezők és Partner a Felhasználók ezen
önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Kampány
során szolgáltatott személyes adatokat a Szervezők, valamint Partner a Felhasználóknak a Szabályzat
elfogadásával adott felhatalmazása alapján abból a célból kezelik és dolgozzák fel, hogy a Kampány
nyerteseit megállapítsák, értesítsék, e cél elérése érdekében a Felhasználókkal együttműködjenek.
Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH)
bejelentésre került. Az adatkezelés NAIH által kiadott azonosító száma: bejelentés alatt
Az OTP Bank Nyrt., és az MLSZ mint adatkezelő a részvételi feltételek meglétének ellenőrzését végzi
el. Az adatokat a Mito Social Kft. dolgozza fel.
A Felhasználók a „Nevezem a diákom” gomb rákattintásával minden tekintetben elfogadják a
Szabályzat minden rendelkezését, a Szervezők és Partner (adatfeldolgozó) pedig szavatolják, hogy az
adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheti
személyes adatai törlését, zárolását és helyesbítését.
7. Jogorvoslati lehetőségek
Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Adatkezelőnél
tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg az adatkezelő határidőben
nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
8. Kizárt személyek
A Kampányt az OTP Bank Nyrt. szervezi. Partner a Mito Social Kft.. A Kampányban nem vehetnek
részt a Szervezők és Partner munkavállalói, a Kampánnyal kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói,
továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Kampány marketing céljainak
megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. §. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint.
Kampányt kizárólag a Szervezők és Partner indítja.
A Szervezők és a Partner fenntartják a jogot, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt
feltételeken, a Kampány ütemtervén, valamint a Kampányban résztvevő csapatkapitányokon
módosítson.
Budapest, 2018. január 12.
OTP Bank Nyrt.

