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A Campus Mundi program a világ szinte bármely országába kínál ösztöndíjakat 
a szakmai gyakorlaton kívül részképzéshez és rövid tanulmányutakhoz is.

 A „NYERŐ AJÁNLÁS” AKCIÓ MENETE
A Campus Mundi ösztöndíjat népszerűsítő hallgató a „Nyerő ajánlás” 
kampány felületén történő regisztrációjával jelzi részvételi szándékát a 
játék szervezője, a Tempus Közalapítvány felé. 

A sorsoláson olyan ajánló személy (továbbiakban „Ajánló”) vehet részt, 
aki igazolhatóan elősegítette legalább egy, a kampány időszaka alatt  
pozitív elbírálásban részesített új Campus Mundi pályázó (továbbiakban 

„Pályázó”) jelentkezését. 

Ahhoz, hogy az Ajánló részt vehessen a nyereményjátékban, a Pályázó 
legkésőbb 2018. március 31-ig be kell, nyújtsa érvényes pályázatát. 

A játék időszakának lezárását követően a Campus Mundi ösztöndíjat  
elnyert Pályázók névsorát az Ajánlók által megadott adatokkal összevet-
jük, majd az érvényes ajánlócédulákat sorsolásra bocsátjuk.

A játék keretében érvényes ajánlócédulát abban az esetben gyűjt be az 
Ajánló, amennyiben a Pályázó személy Campus Mundi pályázata pozitív 
elbírálásban részesült. Több sikeres ajánlás az Ajánló személynek egy-
egy újabb ajánlócédulát jelent és a nyerési esélyei arányosan nőnek.

NYEREMÉNYEK
Az érvényes „ajánlócédulák” közül a Tempus Közalapítvány sorsolja ki, majd a Campus 
Mundi Facebook oldalán közzéteszi a 3 nyertest, akik egyenként 250 € értékű repülőjegy 
utalványt (vagy azzal egyenértékű nyereményt) nyernek. 

A sorsolás helyszíne a Tempus Közalapítvány irodája (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.), 
időpontja, 2018. július 31. 14:00 óra. A nyertesekkel ellenőrzést követően e-mailben 
egyeztetjük a nyeremények átvételét.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a nevét közzétesszük, valamint kép- és videofelvétel 
készülhet róla.

A nyereménnyel kapcsolatos adóterheket a játék szervezője, a Tempus Közalapítvány 
vállalja.

KAPCSOLAT:
Juhász Alina, alumni@tpf.hu

RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK
A Campus Mundi ösztöndíjra pályázó hallgatók részére az ösztöndíj-
típusoknak megfelelő pályázati feltételek és formai követelmények az 
irányadók, jelen nyereményjátéktól függetlenül.

A „Nyerő ajánlás” akcióban Ajánlóként azok a hallgatók vehetnek részt, 
akik a Campus Mundi ösztöndíjukat legkésőbb 2017. november 27-ig el-
nyerték vagy már teljesítették. 

Az Ajánló a részvételhez a kampány online felületén regisztrál. A re-
gisztrációs űrlap kitöltésével kijelenti, hogy a Pályázó beleegyezésé-
vel adja meg a beazonosításhoz szükséges személyes adatokat. 

Pályázó és Ajánló adatai: név, intézmény, szak, e-mail cím, NEPTUN/
ETR kód. 

A „Nyerő ajánlás” játék keretében beérkezett adatokat a Tempus Köz-
alapítvány a játék lezárásáig kezeli, további célokra nem használja fel.

Az akcióban nem vehetnek részt a Tempus Közalapítvány munkatár-
sai és közeli hozzátartozóik.

Mi díjazzuk a jó referenciát. Ha a kampány időszaka alatt az ajánlásodra beérkezik 
egy sikeres külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat pályázat, részt vehetsz nyereményjátékunkban.


