
 

 

 

Világegyetemista kvíz 
A Tempus Közalapítvány nyereményjátéka 

  

SZABÁLYZAT 

  

Világegyetemista kvíz 
 

Minden héten gondolatban együtt sétálsz Vikivel Tübingen utcáin és izgalmas 
kalandokat élsz át Ákossal a Közel-Keleten? Együtt fedezed fel Évivel az indonéz 
szigetvilágot és Gergővel Kárpátalja igazi oldalát? Hét végére pedig Péterrel 
merülsz el az irodalomban és New York bájaiban? 

Ha követed világegyetemistáink kalandjait, ezt a kvízt ne hagyd ki! 

Ha pedig még nem olvastad őket, próbáld ki a játékot és nem csak 
ajándékcsomagot nyerhetsz, de garantáltan megszereted majd bloggereinket! 

 

A játék menete és időtartama 

  

1. A játékban 2018. november 19 – november 26. között lehet részt venni a 
Világegyetemista kvíz kitöltésével. 

2. A nyertest a játék végén sorsoljuk ki azok közül, akik minden kérdésre jól 
válaszoltak. 

 
Játék indulása: 2018. november 19. 17:00 óra 
Játék vége: 2018. november 26. 09:00 óra 
Élő sorsolás és eredményhirdetés a Campus Mundi Facebook oldalon: 2018. november 
26. 14:00 óra 

 
 

Nyeremény 

  

 
A nyeremény sorsolásában azok a játékosok vesznek részt, akik mind az öt 
kvízkérdésre helyesen válaszolnak és megadják a nevüketés az email címüket, 
valamint hozzájárulnak adataik kezeléséhez. 
 

A kérdésekre 2018. november 26. 09:00 óráig lehet válaszolni. Azok közül, akik minden 
kérdésre válaszoltak, 2018. november 26-án 14:00-kor sorsoljuk ki a nyertest. 
 
Nyeremény: Campus Mundi ajándékcsomag, amely a következőket tartalmazza: 

- 1 db Világegyetemista vászonszatyor, 



 

 

- 1 db Campus Mundi tornazsák, 
- 1 db Campus Mundi bögre, 
- 1 db Campus Mundi fedeles pohár, 
- 1 db Campus Mundi utazó pohár, 
- 2 db Campus Mundi szemüvegtörlő, 
- 3 db Campus Mundi kiemelő filc, 
- 3 db Campus Mundi ceruza, 
- 2 db Világegyetemista stresszlabda, 
- 2 db jegyzettömb, 
- 3 db könyvjelző post-it készlettel, 
- 1 db vízálló irattartó, 
- 2 db kitűző. 

 
 
 

Részvételi szabályok 

  

A Tempus Közalapítvány Világegyetemista kvíz című játékában bármely természetes 
személy részt vehet, aki megadja nevét és email címét, elfogadja az adatkezelésre 
vonatkozó hozzájárulást, válaszol a kvíz kérdésekre és a kvíz végén elküldi válaszait. 
 
A játékos adatainak megadásával és a válaszok elküldésével elismeri, hogy részt 
kíván venni a Tempus Közalapítvány Világegyetemista kvíz című játékában.  
 

 
A játékban résztvevők személyes adatait a Tempus Közalapítvány harmadik fél 
számára nem adja ki. 
 
A Tempus Közalapítvány a játékosok adatait az eredményhirdetésig tartja meg. A 
sorsolás után a megadott személyes adatok törlésre kerülnek. A személyes adatok 
kezeléséről bővebben Adatvédelmi tájékoztatónkban tájékozódhat. 
 
A nyertessel a Tempus Közalapítvány megadott e-mail címén a sorsolást követően 
veszi fel a kapcsolatot. 
 

A Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy amennyiben a játékra nem érkezik 
válasz, nem oszt ki nyereményt. 
 

A kampányt a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és a pályázat nem 
kapcsolódik a Facebookhoz. 
 
További információ 
Tempus Közalapítvány 
Szászi Ivett, kommunikációs munkatárs 
ivett.szaszi@tpf.hu 

https://tka.hu/docs/palyazatok/adatlvedelmi_taj_vilegyetemista_kviz.pdf
mailto:ivett.szaszi@tpf.hu

