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A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos 

Szövetsége (a továbbiakban: Szervező) által szervezett „Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság 

AgrárgépShow -Mezőfalva” játékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik. 

1. A Játékban résztvevő személyek: 
 

A Játékban mezőgazdasági gépésztechnikus, gépész és gépjavító szakos középiskolások vehetnek részt 
csapatokba szerveződve, melyek létszáma minimum 4, maximum 5 fő. Csak olyan diákok lehetnek a 
csapatban, akik ugyanabba az iskolába járnak.  

 
2. A Játék leírása: 

Első forduló: 2019. május 13.-16-ig. 

- Csapatbemutató fényképes feladat és a mezőfalvai kiállítás beharangozójának kérése, 

melyeket május 16-ig kell teljesíteni 

o Csapatfotó Minden csapattól 1 db fényképet szeretnénk kérni, amelyen a csapat minden 

tagja szerepel. 

o Mezőfalvai kiállítás beharangozó: Minden csapattól kérünk egy legalább három 

mondatos figyelemfelkeltő beharangozó szöveget, melyben megjelenítik, hogy a kiállítás 

miért fontos és gépes oldalról miért érdemes ellátogatni a kiállításra. Nagyon fontos, hogy 

a kiállítás MEGFOSZ által szervezett gépes része az AgrárgépShow-Mezőfalva, így a 

rendezvény ezen részére kell a hangsúlyt fektetni.  

o A fényképeket és a beharangozót a letimob@megfosz.com e-mail címre kell elküldeni a 

tárgyban a csapat nevének megjelölésével.  

o A csapatok az egyes részfeladatok teljesítéséért 5-5 pontot kapnak. A szakmai zsűri által 
kiválasztott legjobb képek és beharangozók plusz 5-5 pontot kapnak. 

o A döntőbe jutott csapatokat a csoportban közzétesszük és külön is értesítjük őket 2019. 
május 20-ig, hogy tudjanak készülni a helyszíni megmérettetésre.  
 

Második forduló, gyakorlati feladatok 2019. május 24-e Mezőfalva 

- Helyszíni gyakorlati megmérettetés 

o A legjobb 4 csapat jut be a mezőfalvai döntőbe, ahol különböző helyszíni gyakorlati 

feladatokban kell megmérettetniük. A pontos időpontot a döntősökkel egyeztetjük, de 

mindenképpen a kiállítás időtartama alatt kell elvégezni majd a feladatokat.  

NAGYON FONTOS, HOGY A DÖNTŐBE JUTOTT CSAPATOK AZ OKTÓBERBEN INDULÓ ORSZÁGOS 

BAJNOKSÁGBAN 5 PONT ELŐNNYEL INDULNAK, VALAMINT AZ ITT NYERTES CSAPAT MÉG PLUSZ 10 

PONTOT KAP, AMI BELESZÁMÍT AZ ORSZÁGOS JÁTÉK PONTSZÁMAIBA! 

- Az Országos Bajnokságba történő plusz pontos előnyök mellett a nyeremények még egyeztetés 

alatt vannak, amint a tárgyalások eredményei meglesznek, ezt is közzétesszük.  

 

mailto:letimob@megfosz.com
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3. A Játék időtartama: 

 
- Első forduló:      2019. május 13-16. 

- Második forduló, gyakorlati feladatok - Mezőfalva:  2019. május 24. 

   

4. Jelentkezés a játékra: 

 
A Játékra jelentkezni a www.mezogepesz.hu oldalon a Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság 

menüpont alatt található online jelentkezési lap kitöltésével lehet 2019. május 10. péntek 12:00 óráig.  

A jelentkezés feltétele, hogy csapatonként egy fő kapcsolattartó megadja e-mail címét és 

telefonszámát, és a Szabályzatban foglaltak szerint hozzájáruljon személyes adatai kezeléséhez.  

 

5. Nyeremény: 

 
- A döntőbe jutott csapatok az októberben induló országos bajnokságban 5 pont előnnyel indulnak, 

valamint az itt nyertes csapat még plusz 10 pontot kap, ami beleszámít az országos játék 

pontszámaiba! 

- Az Országos Bajnokságba történő plusz pontos előnyök mellett a nyeremények még egyeztetés 

alatt vannak, amint a tárgyalások eredményei meglesznek, ezt is közzétesszük.  

 

6. Nyertesek kiértesítése: 

 
A nyerteseket a MEGFOSZ minden esetben az általuk megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon 

értesíti, valamint a www.mezogepesz.hu és a Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság Facebook 

csoportban is közzéteszi a játék végeredményét.  

 

7. Nyeremények kézbesítése: 

 
A nyeremények esetén a Szervező közvetít a nyeremények felajánlói és a nyertesek között.  

A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 

tesznek eleget a nyeremények átvétele meghiúsul, így a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  

 

8. Adatkezelés 

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik 

(név, e-mailcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a 

Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyertesek értesítése és az 

eredményhirdetésig érkező reklamációk kezelése céljából.  

Az adatokat csak és kizárólag a Fordulóhoz kapcsolódó tevékenységek intézéséhez használja fel a 
Szervező.  

http://www.mezogepesz.hu/
http://www.mezogepesz.hu/
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A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a 

Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. 

9. Felelősségkizárás 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk 

viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek 

nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi 

következmény minden esetben a Játékosokat terheli. 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való 

részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során 

bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot 

tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

10. Egyéb 

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel 

nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező a weboldalán 

nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. 


