”SZENTKIRÁLYI TEHETSÉGPROGRAM” NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS
SZABÁLYZATA
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A
JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A „Szentkirályi Tehetségprogram” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője:
Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1.) (a továbbiakban:
”Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat
a Szervező által megbízott ügynökség, a Neo Interactive Kft., (székhely: 1118 Budapest, Gombocz
Zoltán u. 9) (”Lebonyolító”) látja el.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok
által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar
állampolgár, a 2.4 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes vagy
korlátozottan cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék
3. pontban írt időtartama alatt
(a) a www.szentkiralyitehetsegek.hu oldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) Facebook azonosítójával
bejelentkezik és
(b) az oldalon bemutatott 3 sportoló közül megjelöl egyet, akire szavazatát leadja. A Játék végén a
sportolókra beérkezett szavazatok arányában kerül szétosztásra a sportolók között 1 Millió forint.
(c) Szavazása után a Játékosnak egy gombnyomás segítségével lehetősége van jelezni, hogy részt kíváne venni a nyereményjátékban. Ha részt vesz a Játékban, akkor egy kérdést kap, amire pozitív egész
szám megadásával tud válaszolni. A Játék 3 játékhétből áll, minden játékhét után az adott heti
beérkezett válaszok közül a helyes megoldáshoz legközelebb eső válasz nyer. Ha több azonos válasz
érkezik, akkor az időrendben hamarabb beérkezett megfejtés minősül az adott heti nyertes
megfejtésnek,
(d) illetve a Játékos a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen Játékszabályzatban
(”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
(e) A nyertes Játékosok nevét a Szervező a https://www.facebook.com/Szentkiralyi.Asvanyviz/ oldalon
a 4.2. pontban jelzett nyereményhirdetési időpontokban teszi közzé. A Játékosnak a nyeremény
kézbesítése érdekében a Szervező rendelkezésére kell bocsátania a következő személyes adatait: név,
e-mail cím, postázási cím, telefonszám.
2.2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt
jogosult.
2.3 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy naptári napon egy Pályázati regisztrációra jogosult,
és egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt összesen 24 Pályázatot jogosult Szervezőnek beküldeni.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt maximum 1 alkalommal nyerhet heti nyereményt.

2.4. A Játékban nem vehetnek részt a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft., valamint a Neo Interactive
Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok
közeli hozzátartozói.
2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek
meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre
kerülnek.
2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik
megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját Facebook adataival jelentkezik
a Játékba, az ebből fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű
felelősségét kizárja.
2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási 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, a
hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizár.
2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adataikkal vesznek
részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással
megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a társult személyek, akik a nyeremények
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit
egyesítik, és ezzel csökkentik tisztességesen játszani kívánó többi Játékos nyerési esélyeit. Ilyen
személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból,
hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2018. január 8. napján 00 óra 00 perctől – 2018. január 31. napján 23 óra 59 percig tart. A
Pályázatok beérkezésének határideje a Játék utolsó napján, 23 óra 59 perc.
4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK
4.1 A Játékos feladata, hogy a Játék ideje alatta Facebookkal történő regisztrációt követően a
www.szentkiralyitehetsegek.hu microsite-on található felületen 3 sportoló közül 1-re szavazzon. Ezt
követően a Játékosnak lehetősége van választani, hogy részt kíván-e venni a nyereményjátékban,
részvételi szándékát gombnyomással jelezheti. Ekkor egy kérdésre kell válaszolnia, és az a Játékos nyer,
aki az adott héten a helyes megoldáshoz legközelebb eső tippet küldte be. Ha több azonos Pályázat

érkezik ugyanazzal a megoldással, akkor az időrendben hamarabb beérkezett Pályázat minősül nyertes
Pályázatnak.
4.2 Játékhetek, Nyereményhirdetési időpontok
1. Játékhét január 8 – 14. (Nyereményhirdetés: január 17.)
2. Játékhét január 15 – 21 (Nyereményhirdetés: január 24.)
3. Játékhét január 22 – 31. (Nyereményhirdetés: Február 2.)
4.3 Nyeremények
4.3. Heti díjak: Heti 1 db POLAR M200 pulzusmérő óra, melynek értéke 27 993 Ft + áfa / db
4.4 Heti díjak
A Heti díjak nyertesei a 4.1 pontban írtak szerint kerülnek meghatározásra. Szervező a Heti díjak
nyertesein túlmenően heti 3 pótnyertest sorsol ki, akik az adott heti kérdésre a helyes megoldáshoz
sorrendben a legközelebb eső választ beküldő Játékosok.
4.5 A Nyeremény másra nem átruházható, és készpénzre egy Nyeremény sem váltható át. Egy Játékos
legfeljebb 1 „Heti díj” – azaz 1 db POLAR M200 pulzusmérő óra – megnyerésére lehet jogosult.
5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA
5.1 A nyertes Játékosok nevét a Szervező a https://www.facebook.com/Szentkiralyi.Asvanyviz/ oldalon
a 4.2. pontban jelzett nyereményhirdetési időpontokban teszi közzé, valamint a nyerteseket Facebook
üzenetben értesíti. A Játékosnak a nyeremény kézbesítése érdekében a Szervező rendelkezésére kell
bocsátania a következő személyes adatait: név, e-mail cím, postázási cím, telefonszám. Amennyiben a
nyertes a jelen pontban írt adatszolgáltatásnak értesítéstől számított 10 munkanapig nem tesz eleget,
a Pályázata kizárásra kerül, és a nyeremény a 4.4 pontban írtak szerinti pótnyertest illeti.
5.2. A nyeremények postázás útján kerülnek kiküldésre, a nyertesekkel egyeztetett postacímekre,
legfeljebb a Játék lezárását követő 30 napon belül- Amennyiben a küldeményt a nyertes nem veszi át,
Szervező ismételten megkíséreli a kiküldést. Ha ezúttal sem veszi át a nyertes a küldeményt, úgy a
nyereményre a sorrendben következő pótnyertes jogosult.
5.3 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására
legkésőbb az 5.2 pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a nyeremény átvételének
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a
nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy
ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény
átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a
jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja
át.
5.4. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az értesítés visszaigazolásában
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos
egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem
töltötte még be legalább a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a
Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó- és járulék megfizetését Szervező
viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek
tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott
személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban
írtak szerint kezelje;
7.1.2 nyertesség esetén nevüket és lakóhelyük városát a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további
feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a
marketing@szentkiralyi.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése
elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért
egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője a Szentkirályi-Kékkúti
Ásványvíz Kft., mint adatkezelő. Adatkezelői regisztrációs szám: NAIH-136325/2018
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Neo-Interactive Kft., mint adatfeldolgozó végzi.
7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul
veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), és ebből következően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért,
ill. az átadás során nem a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak felróható okból keletkezett károkért sem
a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a
Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti, lásd 5.2. pont.
8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. 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 és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem
vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
8.5. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely
okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező,
illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb
feltárja, illetve megszüntesse.
8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék
megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2018. január 8.

Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.
Szervező

