
 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. a Jóga Kihíváshoz kapcsolódóan nyereményjátékot hirdet. 

A Jóga Kihívás 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 Jóga Kihívás Nyereményjáték (továbbiakban: Játék) 
időtartama alatt. 

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 előírásoknak megfelelően a Szegedi Sport és 
Fürdők Kft. (SzegedSport) Facebook oldalán megjelenő posztban feltett kérdésre hozzászólásban 
válaszol.  
 

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 Szegedi Sport és Fürdők Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/sportesfurdokszeged )  

jelenik meg játékposzt – egy alkalommal 2022. május 25 és 27. között - az azokban leírtak szerint kérdésre kell 
válaszolni a Játékosoknak. A konkrét időpontokat a Játék jellegéből fakadóan a Szervező jelen szabályzatban nem 
teszi közzé. 

A játékintervallumban a megjelenő játékposztban feltett kérdésre lehet válaszolni, és így minden válasszal részt 
lehet venni a sorsoláson. Egy játékos egyszer válaszolhat.  

A Szervező a nyerteseket Facebook üzenetben értesíti a nyerésről, akiknek utána személyes üzenetben kell 
felvenniük a kapcsolatot a Szervezővel a hivatalos Facebook oldalán keresztül.  

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

A Játék időszakában egy Játékos a posztra egyszer válaszolhat.  

A Szervező fenntartja a jogot a hozzászólások moderálására. 

Csak a posztban meghatározott feltételeknek megfelelő hozzászólások vesznek részt a játékban. 

 

 

http://www.szegedsport.hu/
https://www.facebook.com/sportesfurdokszeged


 

Nyereménysorsolás időpontja és módja 

A Játék 2022. május 25-29. között zajlik, mely időszak alatt a Szervező egy Játékot hirdet a jelen dokumentumban 
foglalt feltételekkel és az azokhoz kapcsolódó sorsolással. A Szervező a Játékosok közül egy fő nyertest sorsol.  

A Játék ütemezése, a nevezési határidő, a sorsolások, és az eredményhirdetések időpontja:  

Nevezési határidő: 2022. május 25-29. között 
• sorsolása: 2022. május 30. (hétfő) 9.00 
• eredményhirdetése: 2022. május 30. (hétfő) 9.30 

 
 

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

A nyertes Játékos (továbbiakban: „Nyertes”) a sorsolást követően 1 napon belül értesítésre kerül a Játékos 
részére küldött privát Facebook üzenetben. A Nyertesnek az értesítéstől számított 2 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 sorsolás során kisorsolt második 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. 

IV. Nyeremények 

A Nyertes 2 fő számára részvételi lehetőséget nyer, az alábbi Jóga Kihívás eseményre a Szegedi Sport és Fürdők 
Kft. jóvoltából.  

• Naplementés rooftop soft flow jóga a Tiszavirág Sportuszodában - 2022. június 1. (szerda) 19:00-20:30 
 
A Szervező bármilyen, a nyereményekkel kapcsolatos kérdést vagy kifogást a Nyertessel történő első 
kapcsolatfelvételtől számított 4 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. 

V. 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. 

 

 



VI. 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: http://www.szegedsport.hu/adatvedelmi-

tajekoztato  

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, 2022. május 25.       
 

Szegedi Sport és Fürdők Kft. 

http://www.szegedsport.hu/adatvedelmi-tajekoztato
http://www.szegedsport.hu/adatvedelmi-tajekoztato

