
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

A KARÁCSONY SPORTJÁTÉKA! VIDEÓZZ ÉS NYERJ! 

Találd ki az otthon sportjátékát! 

 

A Játékban a 2020. december 04-én 13.00 órakor posztolt felhívásra reagálva egy otthon végzett kreatív 

szabadidősport videó e-mail-en való beküldésével lehet részt venni. A játék 2020. december 04-én 13.00-

tól 2020. december 18. 10:00-ig tart. A videót beküldők között szavazással választjuk ki a nyertest.  

 

1. A Játék szervezője  

1.1. Az Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szervező) (5000 Szolnok, Tiszaligeti sé-

tány 2., Adószám: 21064371-2-16, web: www.szolsport.hu) 2020. december 04-én 13:00-kor a 

Facebook-oldalán nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) indít.  

 

2. A Játékban részt vevő személyek: 

2.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy. A 2.2. pontban   megha-

tározott   személyek   körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék 

időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot. Játékos a rész-

vétellel kifejezetten elfogadja a jelen   játékszabályzatban ("Játékszabályzat") meghatározott valam-

ennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, születési 

idejét, telefonszámát az adott Játékkal összefüggésben a játékot meghirdető az Adatvédelmi sza-

bályzatában írtak szerint kezelje. A Játékra való jelentkezéssel a játékos hozzájárul a személyes 

adatainak a kezeléséhez, tárolásához. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. biztosítja, hogy a 

személyes adatokat (elérhetőséget) harmadik fél számára nem adja ki. A Szolnoki Sportcentrum 

Adatkezelési Szabályzat IV. fejezet 15. § (4) bekezdés szerint a személyes adatok tárolásának idő-

tartama 5 év. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft, Adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:   

https://szolsport.hu/app/uploads/2019/05/2_2_adatkezelesi_tajekoztato_20180605.pdf 
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2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. munkatársai és családtag-

jaik. 

 

3. A Játék időtartama 

A játék 2020. december 04-én 13:00-tól 2020. december 18. 10:00-ig tart. A felhívást 2020. december 04-

én 12:00 órakor publikálja a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. hivatalos Facebook oldalán.  

 

4. A Játék menete 

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt: A Játékban való részvételhez a Játékos a Szer-

vező hivatalos Facebook oldalát felkeresi, majd a 2020.12.04-én 13.00 órakor posztolt felhívásra 

reagálva egy vagy több, szabadidős sportjátékról szóló videót e-mail-en elküld a  nyeremenyja-

tek@szolsport.hu e-mail címre. A Játékos a beküldéssel kijelenti, hogy az általa beküldött videó a 

saját tulajdona, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a saját weboldalán (www.szolsport.hu), 

illetve a Facebook oldalán felhasználja, publikálja.  

4.2. A Játékosokat a Játékszabályzat   feltételeinek   teljesítése   végett   a   Szervező megvizsgálhatja, 

és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játéksza-

bályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játék lebonyolítása, illetve az 

abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.  Amennyiben a Játékos jelen Játéksza-

bályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást 

emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Szer-

vező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékos téves adatszolgál-

tatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 

5. A Játék nyereménye (a továbbiakban: Nyeremény): 

1 db Sportvásárlási utalvány, melyet 2020. december 21-től 23-ig, 8.00 és 16.00 óra között a Szolnoki 

Sportcentrum székhelyén veheti át.  

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó-vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyeremé-

nyekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül 

alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy 

egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási 

költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 

5.1. Nyertesek kiválasztása.  

A Szervező Nyertest 2020. december 18-án 12:00 óráig Bizottság döntése alapján hirdet.  A szava-

zás zártkörűen zajlik, melynek helyszíne: Szervező székhelye. A Nyertesek maximális száma három 

fő. Egy személy egy Nyereményt nyerhet. A Szervező a Nyertes kihirdetéséig kizárhatja a Játékból 
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azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizár-

hatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály ezen pontjában foglaltak értelmében „nem elér-

hető”. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék üzenet- és adatátviteli 

sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja 

olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver 

számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az 

e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

Szervező a három Nyertest elektronikus úton értesíti, akik 24 órán belül kötelesek e-mail-ben visz-

szajelezni és megküldeni adataikat (teljes, személyazonosító igazolványban szereplő név, születési 

idő, telefonszám, e-mail cím) az alábbi email címre: nyeremenyjatek@szolsport.hu. Amennyiben a 

Nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. Szervező új 

Nyertest hirdet.  

A Nyertesek nevét a Szervező a hivatalos Facebook oldalán is közzéteszi a sorsolást követően, 

melyhez a Játékos a játékszabályzat elfogadásával hozzájárul. 

5.2. Nyeremények kézbesítése: 

A Szervező a Nyereményt 2020. december 21-től december 23-ig, 8.00 és 16.00 óra között a Szol-

noki Sportcentrum székhelyén veheti át. Ennek körülményeit a Nyertessel Szervező email címen 

egyezteti. A Nyeremény átvételekor a Nyertes köteles érvényes okmánnyal (személyi igazolvány, 

útlevél) igazolnia személyazonosságát, valamint azt, hogy a 18. életévét betöltötte.  

Amennyiben ezeknek nem tesz eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a további-

akban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.  

 

6. Egyéb rendelkezések 

A nyertes játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy a Nyertesről a Nyeremény átadása során fényképek ké-

szülhetnek, azokat a Szervező marketing célra felhasználhatja. Amennyiben a játékos bármely okból nem 

felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett játékost a Játékból 

kizárhatja. Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására. 

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal ösz-

szefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen 

formában nem kapja meg.  

 

 

 

 

         Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 


