
Fussunk el Tokióig!  

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. nyereményjátékot hirdet. 

A Fussunk el Tokióig! elnevezésű nyereményjátékban való részletekért ismerd meg a jelen részvételi és 
játékszabályzatot. 

 

I. Általános tudnivalók 

A nyereményjáték Szervezője a Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Cégjegyzékszám: 06 09 002805, Adószám: 11090081-2-06, a továbbiakban: 
“Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

A Szervező biztosítja a jelen Részvételi- és Játékszabályzat Szegedi Sport és Fürdők Kft. weboldalán 
(http://www.szegedsport.hu ) történő elérhetőségét a Fussunk el Tokióig! Nyereményjáték (továbbiakban: 
Játék) időtartama alatt. 

A Játék célja, hogy 2021. március 22. napjától kezdődően a Játékban résztvevők 2021. július 23. napjáig 
virtuálisan, együttesen elfussanak Tokióig, a 2021-es olimpia helyszínéig, ez mindösszesen 12.029 km-es távot 
jelent. 

II. A Játékban résztvevő személyek (továbbiakban: „Játékos”) 

A Játékban az a Játékos vehet részt, aki: 

• a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot és külön hozzájárul a 
személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezeléséhez, 

• a Játékba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar állampolgár, 

• a jelen részvételi és játékszabályzat III. pontjában rögzített előírásokat teljesíti 
 

A Játékban nem vehetnek részt: 

• a Szegedi Sport és Fürdők Kft. munkatársai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerint meghatározott közeli hozzátartozói 

• aki sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesz részt a játékban. 
 

III. A Játék menete 

Nevezés a Játékra 

A Játék a Játékosok számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A részvétel a 
jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.  

A Játékba nevezni a https://forms.gle/EUwaTS5CJdRxxuLY8 google form-os felületen található nevezési lap 
kitöltésével lehetséges. 

A Játékban való részvétel akként történik, hogy a Játékos az általa futással teljesített távot egy ingyenesen 
letölthető, névre szóló aktivitásmérő alkalmazással rögzíti, amely alkalmazás mutatja a futás dátumát és a futással 
megtett távot (ilyen ingyenes alkalmazások pl. strava, endomondo, runtustic, polar, garmin...stb.). 

A Játékos bármikor, bárhol, az általa kívánt alkalommal teljesítheti az általa adott napon kiválasztott távot.  

Az adott táv teljesítését követően szükséges az alkalmazás által rögzített adatokat tartalmazó képernyőkép 
készítése majd a teljes név megírásával együtt a képernyőkép Szerevező részére történő megküldése. Ha a Játékos 
szeretne (nem a nevezés előfeltétele) a futás közben képeket is készíthet magáról, a táv teljesítésről vagy a futás 
helyszínéről, mely fényképeket a Szervező feltöltheti a Facebook profil oldalára azzal a céllal, hogy minél több 
embert ösztönözzön a sportra, a futásra. 

A Szervező a marketing@szegedsport.hu e-mail címre várja a Játékosok képernyőképeit és a fényképeit.  

A Szervező a nevezést követően nyilvántartja és összesíti a Játékos által megtett távokat. 

A Szeged-Tokió útvonal megtételének állapotáról folyamatosan hírt ad a Szervező alábbi Facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/sportesfurdokszeged  

Több futási eredmény beküldése növeli a nyerési esélyt, annyiszor vesz részt a sorsoláson a Játékos, ahány 
eredményt beküld.  

Nyereménysorsolás időpontja és módja 

A Játék 2021. március 22. és 2021. július 23. között zajlik, mely időszak alatt a Szervező minden hónap harmadik 
munkanapján a sorsolást megelőző hónapban képernyőképet küldött Játékosok közül 3 nyertest sorsol.  

http://www.szegedsport.hu/
https://forms.gle/EUwaTS5CJdRxxuLY8
mailto:marketing@szegedsport.hu
https://www.facebook.com/sportesfurdokszeged


A sorsolások a Szervező székhelyén, két tanú jelenlétében a random.org online sorsoló szoftver segítségével 
zajlanak le. 

Aki egyszer kisorsolásra került, az a következő sorsolásban már nem vesz részt. 

A sorsolás nyertesének nyereménye: 5.000 Ft értékű „szegedsport” csomag. 

A nyertes Játékos (továbbiakban: „Nyertes”) a sorsolást követően 2 napon belül értesítésre kerül a Játékos által 
megadott e-mail címre küldött üzenetben. A Nyertesnek az értesítéstől számított 14 naptári napon belül van 
lehetősége, hogy személyes üzenetben felvegye a kapcsolatot a Szervezővel. Szervező a nyeremények átvételének 
lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani, így ez a határidő jogvesztő határidőnek minősül. A Játékos 
részéről fellépő késedelem a Szervező terhére nem róható fel. 

A Játékos saját felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy nyert-e!  

A sorsolás során kisorsolt 4., 5., és 6. helyezettek a pótnyertesek. Amennyiben bármely Nyertes nem felel meg a 
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban leírt feltételeknek, valamint amennyiben a Nyertes megkeresést követően 
a megadott határidőben nem vette fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy a Nyertes/Nyertesek helyére a 
pótnyertes/pótnyertesek kerülnek. Ezekben az esetekben, a Nyertes a későbbiekben sem támaszthat igényt a 
nyeremény átvételére. 

A legtöbb távot teljesített Játékosok („Nyertesek”) külön díjban részesülnek az alábbiak szerint. 

A Játék lezártát követő 2 munkanapon belül a Szervező összesíti a Játékosok által teljesített távokat.  

Az első három legtöbb km-t gyűjtő női és az első három legtöbb km-t gyűjtő férfi Játékosok díjat kapnak. 

A legtöbb távot teljesített Játékosok díja: 10 alkalmas, hétvégén is érvényes Tiszavirág Sportuszoda bérlet 

A legtöbb távot teljesített Játékosokat a távok összegzését követő 2 napon belül értesítésre kerül a Játékos 
által megadott e-mail címre küldött üzenetben. A Nyertesnek az értesítéstől számított 14 naptári napon belül van 
lehetősége, hogy személyes üzenetben felvegye a kapcsolatot a Szervezővel. Szervező a nyeremények átvételének 
lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani, így ez a határidő jogvesztő határidőnek minősül. A Játékos 
részéről fellépő késedelem a Szervező terhére nem róható fel. 

A Játékos saját felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy nyert-e!  

A megtett távok teljesítésében a soron következők helyezettek a pótnyertesek. Amennyiben a Nyertes nem felel 
meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban leírt feltételeknek, valamint amennyiben a Nyertes megkeresést 
követően a megadott határidőben nem vette fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy a Nyertes helyére a pótnyertes 
kerül. Ezekben az esetekben, a Nyertes a későbbiekben sem támaszthat igényt a nyeremény átvételére. 

A Szervező bármilyen, a nyereményekkel kapcsolatos kérdést vagy kifogást a Nyertessel történő első 
kapcsolatfelvételtől számított 14 napon belül tud fogadni a Nyertestől. 

A Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja (pl. technikailag) vagy 
szponzorálja. 

A nyeremény másra nem ruházható át, az nem váltható át sem készpénzre, sem pedig egyéb tárgyra.  

A Szervező vállalja, hogy a Nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó 
személyi jövedelemadót az SZJA törvény 70.§ (6) bekezdés d) pontja alapján. 

A nyeremény átadása 

A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit a Nyertessel. A Nyertesnek 
személyesen a Szervező székhelyén van lehetősége a nyeremény átvételére. A Nyertes személyének 
azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kérheti a Nyertest a személyazonosságának igazolását a személyi 
igazolványa bemutatásával. Az átadás-átvétel tényéről átvételi elismervény készül. 

IV. A Szervező jogai 

Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Részvételi- és Játékszabályzat megszegése esetén bármely 
Játékostól megvonhatja. 

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 
veszteségért. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket, akár a Játék 
időtartama alatt is - különösen indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt nem elérhető a Játék, a Játék lezárása 
végső időpontjának módosítása, a sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy helyszínen 
kerül sor stb.) - módosítsa vagy kiegészítse, amennyiben az ezekről szóló értesítést, tájékoztatást közzéteszi a 
weboldalán. 

 



V. Adatkezelés 

A Szervező kiemelten fontosnak tartja a Játékosok, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési 
jogának tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.  

A Szervező minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, különös tekintettel az Európai 
Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. 

Az adatkezelési tájékoztatókat, melyben a jelen Játékhoz és a közösségi média felületekhez kapcsolódó 
adatkezelési tájékoztatónk található a következő linken érhető el: szegedsport.hu 

Egyéb rendelkezések 

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények átvétele során, továbbá a Játék 
üzenet- és adatátviteli körülményeiből, az adott kiszolgáló technológiájából illetve, a Játékos által igénybe vett 
technológiából, a számítógépes háttérből és internet-szolgáltatásból adódóan keletkezett károkért a Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállal, ilyen jellegű reklamációkat nem fogad el. 

Amennyiben a Játékkal kapcsolatosan kérdésed van, kérlek fordulj hozzánk az alábbi elérhetőségeken keresztül: 

• Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. 
• Elektronikus úton: marketing@szegedsport.hu 
• Telefonon: +3662/549 970 

 
A Játék a résztvevők számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A részvétel a 
jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.  

Szeged, 2021. március 22. 
 

Szegedi Sport és Fürdők Kft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:marketing@szegedsport.hu

