
Játékszabályzat 

1. A Játék elnevezése, szervezője: 

A promóciós játék elnevezése: JÁTSSZ és NYERJ! LÉGY TE IS GYŐZTES! (a 

továbbiakban: Játék) 

A játék szervezője: Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, 

Géza utca 8-16.) (továbbiakban: Szervező)  

 

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek: 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki 

Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, továbbá saját nyilvános Facebook profillal 

(„Facebook profil”) rendelkezik (továbbiakban: Játékos), 18 éven aluliak számára szülői 

beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. 

A Játékból ki vannak zárva: 

• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt 

személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

• azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett 

nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon 

összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket a Szervező 

kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékból.  

 

3. A Játék időtartama: 

A Játék 2021. március 18. napján 16.00 órától 2021. március 21. napján 24.00 óráig tart. 

A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a 

Játékban. A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés 

percpontosságú időpontja. 

 

4. A nyerésre való pályázat menete: 

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:  

A Játékosnak a Fatum-Nyíregyháza facebook oldalán, a promóciós poszt alatt 

kommentben kell válaszolnia a következőkre: Hányadik kupagyőzelmét aratta a FATUM 

Nyíregyháza a hétvégén? 

A játékban a kommentben válaszolók vesznek részt.  

A promóciós poszt szövege és képi megjelenítése: 

 

 

 



Játssz velünk! Légy TE IS győztes! 

Írd le, hogy ki vagy kik a kedvenc játékosaid a Fatum-Nyíregyháza röplabda csapatban! 

A játékban részvevők között 1 db CUP WINNER dedikált pólót sorsolunk ki. 

A nyereményjáték március 18. és 21. között tart. 

A helyes választ a poszt alatt hozzászólásként adhatod meg. 

További link a posztra: 

 

Egy személy egy pályázat leadására jogosult. 

A Játékosok a promóciós poszt alatti kommentelés során rendelkezésre bocsátott adataik 

alapján kerülnek beazonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező 

érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok 

megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által 

regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos 

nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-

mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban 

Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon 

összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, 

Facebook profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost 

azonnali hatállyal kizárja a Játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett 



promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, 

a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve 

kárigényt érvényesíteni. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat, illetve azon pályázatokat, akik 

ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem 

valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt 

működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve 

szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a 

nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű 

felelősséget nem vállal. 

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens 

technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és 

egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) 

levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati 

kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel. 

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybe vett 

Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül 

álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani. 

 

5. Nyeremények 

Nyeremény: 1 db CUP WINNER 2021 dedikált póló 

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi 

feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban. 

6. Sorsolás 

A nyertesek sorsolás útján kerülnek meghatározásra. A sorsolás 2021. március 22. napján, 

10:00 időpontban történik kézi sorsolással. 

Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosult. 

 

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása 

A nyertesek nevét Facebook posztban tesszük közzé a sorsolást követően. Valamint értesítjük 

a nyerteseket a facebook profiljukon megadott elérhetőségeiken. 

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban 

kizárja a felelősségét. 

 

A nyertes a nyereményét a Continental Aréna épületében tudja átvenni, személyi 

igazolvány felmutatásával, március 25-ig. előre egyeztetett időpontban. A nyertesek 

kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak 



érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb március 25-ig sor kerüljön. Ha 

ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a 

nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező 

felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen 

határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így 

annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem 

lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy 

tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem 

terheli. 

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. 

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 

képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a 

nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg 

kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. 

a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos 

gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény 

átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. 

igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. 

 

 

 

 


