
1 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

a Fittest GymBuddies nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 
 
 
1. A nyereményjáték szervezője 

A Fittest GymBuddies nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője (a továbbiakban: 
„Szervező”): 

Név: SCITEC Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2. 

Központi ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 178. 

Cégjegyzékszám: 13-09-178132 

Adószám: 12299953-2-44 

E-mail: scitecnutrition@scitecnutrition.com  

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ScitecGym.Hu/ 

Instagram oldal: https://www.instagram.com/scitec_gym/ 

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező mint adatkezelő végzi. A Játékos a Játékra való 

jelentkezéssel hozzájárul, hogy a jelen szabályzatnak (a továbbiakban: "Szabályzat" vagy "jelen 

Szabályzat") megfelelően a Szervező részére átadott személyes adatait a Szervező a Szabályzatnak és 
a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezelje. Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi 
címen érhető el: https://www.scitec.hu/pages/fittest-gymbuddies 

 

2. A Játékban való részvétel feltételei 
 
2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső 
természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játékra a 4. pontban megjelölt módon 

jelentkezik, valamint vállalja, hogy a Játék időtartama alatt havonta egyszer a 5.4. pontban 
meghatározott módon és időpontokban a SCITEC Sport- és Táplálkozástudományi Intézet 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 178., cégjegyzékszám: 01-09-

321518) által működtetett Scitec Institute helyszínen (a továbbiakban: "Scitec Institute") 

fotózáson, InBody készülékkel történő testkompozíció-mérésen és táplálkozási konzultáción vesz 

részt.  
 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt: 

(i) a Szervező és a SCITEC Sport- és Táplálkozástudományi Intézet Korlátolt Felelősségű 
Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy a vele munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban állók; 

(ii) a Játék szervezésében vagy lebonyolításában bármilyen módon közreműködő természetes 

személyek, valamint az ilyen gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi személyek tulajdonosai, 

vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban állók; valamint 

(iii) mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 
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2.3. A Játékos a jelentkezéssel a Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

3. A Játékra való jelentkezés és a Játék időtartama 
 

A Játékra való jelentkezés 2020. február 17. 00 óra 00 perctől 2020. március 16. 23 óra 59 percig 
tart. 
 
A Játék 2020. március 17. 00 óra 00 perctől a Játék végeredményének 2020. június 30-án történő 
kihirdetéséig tart. 
 

4. A jelentkezés módja 
 

4.1 A Játékra a Játékosok egy másik Játékossal közösen, kétfős csapatként jelentkezhetnek. 
 

4.2 A jelentkezést a scitecgym@scitecnutrition.com e-mail címre kell elküldeni. A jelentkezésnek az 

arra rendelkezésre álló, a 3. pontban írt időtartamon belül meg kell érkeznie a megadott e-mail 

címre. A jelentkezésre rendelkezésre álló időtartamon kívül érkezett jelentkezést a Szervezőnek 
nem áll módjában elfogadni. A jelentkezést elegendő a csapat egyik tagjának elküldenie, a csapat 
egyik tagja által elküldött jelentkezés egyben a csapat másik tagja jelentkezésének, és így a csapat 

együttes jelentkezésének minősül, feltéve, hogy az mindkét Játékosra vonatkozóan tartalmazza a 

jelentkezésre előírt, a 4.3. pontban meghatározott tartalmi elemeket.  
 

4.3 A jelentkezésnek tartalmaznia kell a Játékosok nevét, életkorát, és a sportolással kapcsolatos 

múltjukra vonatkozó bemutatkozást, valamint egy, a Játékosokról közösen készült képet. A 

jelentkezésben továbbá meg kell jelölni mindkét Játékos e-mail címét. A Szervező kizárólag a 
jelen pontban foglaltaknak megfelelő, tartalmilag hiánytalan jelentkezést fogadja el. A 
jelentkezők felelőssége, hogy jelentkezésük a jelen pontban foglaltaknak maradéktalanul 

megfeleljen.  

 

4.4 Kizárólag a Játékos felelőssége, hogy a jelentkezés során valós, helyes adatokat adjon meg. 
Amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak, helytelennek bizonyulnak, úgy 

ennek minden következményét a Játékos mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves, illetve 

hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező 
továbbá nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím 

megadásával. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a 

Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A jogosult hozzájárulásának esetleges 
hiányából eredő következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatosan az e-

mail postafiók használatának jogosultságára vonatkozó vitákkal kapcsolatban a Szervező 
mindennemű felelősségét kizárja.  

 

5. A Játék lebonyolítása, a részvétel módja 
 

5.1. A Játékban a Játékosok kizárólag kétfős csapatként vehetnek részt, jogaikat és kötelezettségeiket 
a csapat tagjaként, a csapat másik tagjára tekintettel gyakorolják, illetve teljesítik. A 

Szabályzatnak a Játékosokra vonatkozó rendelkezéseit, ahol annak helye van, a Játékosokra mint 

csapatra vonatkozó rendelkezésként kell megfelelően értelmezni. Amennyiben a csapat egyik 

tagja a Szabályzatban megjelölt bármely okból a Játékból kiesik, vagy a Játékosokra előírt, a 
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Játékban való további részvétel feltételeként megszabott rendelkezést megsérti, és ennél fogva, 

vagy a Szabályzat bármely vonatkozó rendelkezése alapján őt a Játékból kizárják, az a csapat 
másik tagjának kiesését, kizárását is automatikusan maga után vonja.  

 

5.2. A Játékban tíz csapat, összesen húsz Játékos vehet részt. A Játékosok kiválasztása a Szervező 
kizárólagos joga. A kiválasztást a Szervező a Játékosok által megküldött bemutatkozások és 

fényképek értékelése alapján, saját belátása szerint végzi. A jelentkezés elfogadásáról vagy 

elutasításáról a Szervező a jelentkezésre rendelkezésre álló időtartam leteltét követő három napon 
belül dönt, és döntését ezen időtartamon belül a kiválasztott Játékosokkal a jelentkezésben 
megadott e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével közli. A Szervező ezen levelet 
saját döntése szerint kizárólag az adott csapat vonatkozásában a jelentkezést elküldő Játékos e-

mail címére is elküldheti. Ez esetben a Játékosokat terheli a felelősség, hogy jelentkezésük 
elfogadásáról vagy elutasításáról a csapat másik tagjától tájékozódjanak. A Játékos kijelenti, hogy 

jelentkezésének elutasításával összefüggésben semmilyen igényt nem érvényesít a Szervezővel 
szemben. 

 

5.3. A Szervező vállalja, hogy a Játék időtartama alatt havonta egyszer az alábbi, összesen 30.000,- Ft 

értékű Scitec Nutrition termékek tulajdonjogát átruházza a Játékosra, a Játékos pedig vállalja, 
hogy az említett termékeket átveszi:  

(i) 1 db „WheyBro+ Zero” tejsavófehérje italpor; 

(ii) 1 db „Gainer Complex+” tejsavófehérje és szénhidrát italpor; 

(iii) 1 db „BCAA + Glutamine” edzés előtti / közbeni formula; 
(iv) 1 db „Essential Aminos & Caffeine” edzés előtti / közbeni formula koffeinnel; 
(v) 1 db „MultiPro” vitamincsomag; 

(vi) 1 db „CarniComplex”.       

 

5.4. A Játékosok a Játék időtartama alatt havonta egyszer, összesen négy alkalommal fotózáson, 
InBody készülékkel történő testkompozíció-mérésen, valamint táplálkozási konzultáción (a 

továbbiakban együtt: „mérlegelés”) vesznek részt. A mérlegelésen a csapat mindkét tagja 

egyidejűleg köteles részt venni. A mérlegelések helyszíne a Scitec Institute [cím: 1138 Budapest, 
Váci út 178., bejárat: Meder u. felől vagy Duna Plaza középső lifttel (3. em., az éttermek felett)]. 
Az első mérlegelés dátuma 2020. március 23., pontos időpontjáról és helyéről a Szervező a 
jelentkezés elfogadásáról szóló döntésében értesíti a Játékosokat. Ezt követően a mérlegelések 
pontos időpontjáról a Szervező a Játékosokat a jelentkezésben megadott e-mail címre történő 
elektronikus levél megküldésével, a mérlegelés napját legalább három héttel megelőzően értesíti. 
A levélnek kizárólag az egyik csapattag részére történő megküldésére és az annak tartalmát érintő 
tájékozódási kötelezettségre az 5.2. pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
Amennyiben a Játékosok a jelen pontnak megfelelően közölt értesítésben megjelölt időpontban a 
mérlegelésen bármilyen oknál fogva nem tudnak megjelenni, kiesnek a Játékból, az abban való 

részvételi jogosultságuk megszűnik. Amennyiben a Szervező az értesítést a jelen pontban 

megjelölt határidőn túl küldi el a Játékosoknak, és az így közölt időpont a Játékosok számára nem 
megfelelő, a Szervező új időpontot határoz meg. Amennyiben a Játékosok az így meghatározott 
időpontban a mérlegelésen bármilyen oknál fogva nem tudnak megjelenni, a Játékosok kiesnek a 

Játékból, az abban való részvételi jogosultságuk megszűnik. A Játékosok a Játékra való 
jelentkezéssel kijelentik, hogy a Scitec Institute általános szerződési feltételeit a mérlegelés 
körébe tartozó tevékenységek és szolgáltatások vonatkozásában megismerték, és azokat magukra 

nézve kötelezőnek ismerik el. A Scitec Institute általános szerződési feltételei itt érhetők el: 
https://scitec-institute.com/hu/SIPortal/LegalNotice. 
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5.5. A Szervező minden mérlegelés során rögzíti az InBody testkompozíció-mérésből származó 
adatokat, valamint a mérlegelést követően Facebook és Instagram oldalán minden csapatról 
közzétesz több, a hivatalos fotózás során készített, általa kiválasztott képet. A Facebook és 

Instagram oldalakra feltöltött képekre a közönség a Szervező által a bejegyzésben meghatározott 
időpontig és módon történő reagálással (pl. “lájkolás”, meghatározott emoticon-nal történő 
reakció, stb.) szavazhat. A Szervező által összeállított szakmai zsűri a mérlegelések során 
rögzített számszerű adatok, valamint a fotók értékelése alapján, a közönségszavazatok 
figyelembevételével az előző mérlegelés óta megvalósult testkompozíció-átalakulás mértéke 

szerint rangsorolja a csapatokat, ezzel kialakítva az adott forduló eredményét. 

 

5.6. A Játék három fordulóból áll. Az első forduló a Játék kezdetétől a második mérlegelés eredménye 
kihirdetésének napjáig tart. A második forduló az első forduló végét követő napon kezdődik és a 

harmadik mérlegelés eredménye kihirdetésének napjáig tart. A harmadik forduló  a második 

forduló végét követő napon kezdődik és a végeredmény kihirdetéséig tart, mellyel maga a Játék is 
véget ér. 

 

5.7. A Játék második fordulójába az első forduló eredménye alapján a legjobb öt csapat jut tovább. A 

Játék harmadik fordulójába a második forduló eredménye alapján a legjobb három csapat jut 

tovább. A soron következő fordulóba tovább nem jutó Játékosok a forduló végének időpontjában 
a Játékból kiesnek, a Játékban való részvételi jogosultságuk megszűnik.  

 

5.8. A Szervező az első, illetve második forduló mérlegelését követő öt napon belül a Facebook 
oldalára feltöltött bejegyzés útján hirdeti ki a következő fordulóba továbbjutó öt, illetve három 
csapatot. A Szervező a továbbjutó csapatok tagjait az öt napos határidőn belül a Játékosok 
jelentkezés során megadott e-mail címére történő elektronikus levél megküldésével is értesíti. A 
levélnek kizárólag az egyik csapattag részére történő megküldésére és az annak tartalmát érintő 
tájékozódási kötelezettségre az 5.2. pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A Szervező 
a következő fordulóba tovább nem jutó Játékosokat külön nem köteles értesíteni. A Játékosok 
felelőssége, hogy a Szervező Facebook oldalának figyelemmel kísérésével az adott forduló 

eredményéről tájékozódjanak. 
 

5.9. A Szervező a Játék végeredményét 2020. június 30-án a Facebook oldalára feltöltött bejegyzés 

útján, a harmadik fordulóban részt vevő csapatok pontos helyezésének megjelölésével hirdeti ki 
(„végeredmény kihirdetése”). A Szervező a végeredményről a három csapat tagjait a Játékosok 
jelentkezés során megadott e-mail címére történő elektronikus levél megküldésével is értesíti. A 
levélnek kizárólag az egyik csapattag részére történő megküldésére és az annak tartalmát érintő 
tájékozódási kötelezettségre az 5.2. pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

 
 

6. A Játék nyertesei, a nyeremény és annak felhasználása 

 

6.1. A Játéknak két nyertese van. A Játék nyertesének minősül az első helyezést elérő csapat tagja (a 

továbbiakban: Nyertes). 

 

6.2. A Nyertes nyereménye: 

(i) egy darab 100.000,- Ft értékű, Scitec Nutrition termékek vásárlására felhasználható utalvány 

(a továbbiakban: “utalvány”); valamint 
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(ii) egy darab, féléves időtartamra és névre szóló, a Scitec Gold Fitness Club edzőterem (1097 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Fszt.) használatára jogosító bérlet (a továbbiakban: 

“bérlet”). 

 

6.3. A Szervező a nyereményt a Nyertes részére a végeredmény kihirdetésének napját követő tíz 
napon belül, a Nyertes jelentkezés során megadott e-mail címére elektronikus levél útján küldi 

meg. A levélnek a kizárólag a csapattárs részére történő megküldésére és az ehhez kapcsolódó 
tájékozódási kötelezettségre vonatkozó, az 5.2. pontban foglalt rendelkezés ebben az esetben nem 

alkalmazható. Amennyiben utólag derül ki, hogy a jelentkezés az érintett Nyertes e-mail címét 

nem tartalmazta, és ebből kifolyólag az a Szervező számára nem áll rendelkezésre, a levélnek a 
kizárólag a csapattárs részére történő elküldésére és az ehhez kapcsolódó tájékozódási 
kötelezettségre vonatkozó, az 5.2. pontban foglalt rendelkezés alkalmazandó. Ez esetben tehát az 

e-mail címét a jelentkezésben nem szolgáltató Nyertes felelőssége, hogy csapattársától a 

nyeremény megküldésének megtörténtéről tájékozódjon, valamint a Szervezővel a nyeremény 
igénylése érdekében felvegye a kapcsolatot.  

 

6.4. Amennyiben a Nyertes a Szabályzatban foglalt adatszolgáltatási, tájékozódási, illetve a 

Szervezővel történő kapcsolatfelvételi, együttműködési kötelezettségének elmulasztásából 
kifolyólag a nyeremény a Nyertes részére a végeredmény kihirdetésének napját követő harminc 
napon belül sem kézbesíthető, a Nyertes a nyeremény igénylésére, átvételére, használatára 
vonatkozó jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja. A Nyertes a nyereményre való jogosultságát 

abban az esetben is elveszíti, ha a nyeremény, illetve az annak helyébe lépő termékek átvételét 
megtagadja, illetve a nyereményre való jogosultságáról teljes bizonyító erejű magánokiratban 
vagy közokiratban lemond. A Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, ha a 
Nyertesnek a jelen Szabályzatban foglalt adatszolgáltatási, tájékozódási, illetve a Szervezővel 
történő kapcsolatfelvételi, együttműködési kötelezettségének elmulasztásából kifolyólag a 
végeredmény kihirdetésének napját követő harminc napon belül nem nyílik lehetősége a 
nyeremény igénylésére.    

 

6.5. A bérlet névre szól, kizárólag a Nyertest jogosítja az edzőterem használatára, harmadik személyre 
sem kereskedelmi forgalomban, sem azon kívül át nem ruházható, az abból eredő jogokat 
kizárólag az azt megszerző Nyertes gyakorolhatja. A bérlet 2020. július 1-től 2020. december 31-

ig érvényes. A bérlet használata – a 6.4. pontban foglaltakra is figyelemmel – ezen időtartamon 
belül bármikor megkezdhető, ugyanakkor az érvényesség időtartama nem hosszabbítható meg. A 
bérlet használatának megkezdésével a Nyertes magára nézve kötelezőnek ismeri el a Scitec Gold 
Fitness Club edzőterem házirendjét.  

 

6.6. A vásárlási utalvány felhasználása az alábbiak szerint történik. A Nyertes a végeredmény 

kihirdetésének napját követő 30 napon belül a Szervező e-mail címére megküldött elektronikus 

levél útján jelzi a Szervező felé, hogy mely termékek megvásárlására szeretné felhasználni az 
utalványt (a továbbiakban: „igénylés”). A Nyertes a választható termékek listájáról és áráról a 

https://www.scitec.hu/collections/webshop oldalon tájékozódhat. Az utalvány a jelen pontban 

megjelölt időtartamon túl nem használható fel, ezen időtartam elteltével a Nyertes az utalvány 
által biztosított jogait nem gyakorolhatja, a Szervezőt az abból eredő kötelezettségek nem 
terhelik. A Nyertes felelőssége, hogy az utalványt a jelen pontban megjelölt időtartamon belül a 
jelen pontban megjelölt módon felhasználja. A Szervező az igénylés megküldését követően e-

mailen keresztül egyeztet a Nyertessel a Nyertes által összeállított, megvásárolni kívánt 

termékcsomag pontos értékéről, a termékek házhozszállításához szükséges adatokról, illetve 

https://www.scitec.hu/collections/webshop
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bármely egyéb, a termékek igénylésével, a Nyertes általi átvételével, az esetlegesen az utalvány 

értékét meghaladó ellenérték kifizetésének módjával kapcsolatos kérdésről. Az utalvány teljes 
értékének beváltása kizárólag egy vásárlás alkalmával lehetséges, az utalvány értéke így nem 

osztható több részre. Amennyiben az utalvány beváltása során a vásárlás összege alacsonyabb az 

utalvány értékénél, úgy a fennmaradó összeget a Szervező készpénzben, utalványban, vagy egyéb 
módon a Nyertes részére nem adja át. Amennyiben a Nyertes vásárlásának összege meghaladja az 

utalvány összegét, úgy a Nyertes a fennmaradó összeget a termékek házhozszállításakor 

utánvéttel, a kézbesítő futár részére készpénzzel vagy bankkártyával fizeti ki. Az utalvány névre 
szól, sem kereskedelmi forgalomban, sem azon kívül másra át nem ruházható, az abból eredő 
jogokat kizárólag az azt megszerző Nyertes gyakorolhatja.  

  

6.7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a bérlet átadás-átvételének módját a 6.3. pontban 

foglaltaktól, illetve a termékek igénylésének, átadás-átvételének, valamint a termékek vásárlása 

során az utalvány értékét meghaladó ellenérték kifizetésének módját a Nyertessel való egyeztetés 

során a 6.6. pontban foglaltaktól eltérően határozza meg. Ennek során különös tekintettel kell 
lenni a Szervezőnek a Szabályzat 9.6. pontjában meghatározott jogára. A Nyertes ez esetben a 
bérletet, valamint az említett termékeket kizárólag az Szervező által egyedileg meghatározott 
módon igényelheti, veheti át, az esetlegesen az utalvány értékét meghaladó ellenértéket kizárólag 

a Szervező által egyedileg meghatározott módon egyenlítheti ki. A Szervező a 6.6. pontban és a 

jelen pontban foglaltaktól eltérő módon közölt igénylést, valamint az ezen pontokban 
meghatározottaktól eltérő módon történő átadás-átvételre, fizetésre vonatkozó javaslatot nem 

köteles elfogadni. 

 

6.8. A Szervező nem vállalja a Játékban való részvétellel, illetve a nyeremény átvételével, 

felhasználásával, vagy egyébként a nyereménnyel kapcsolatosan a Játékosnál felmerülő 
bárminemű egyéb költségek megfizetését.  

 
7. Adózás és költségek  

 
A nyereményekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség, 

illetve minden kapcsolódó költség a Nyertest terheli. 

 
8. Vegyes rendelkezések 
 

8.1. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékosnak a jelen Szabályzat Szervező általi 
megszegéséből, a Játék megszervezésének vagy lebonyolításának esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból eredő (kártérítési) igényeiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

 

8.2. A Szervező, valamint annak bármely leányvállalatának, kapcsolt vállalkozásának, illetve a Játék 

szervezésében vagy lebonyolításában bármilyen módon közreműködő gazdálkodó szervezetek, 
egyéb jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a velük 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók a nyeremények, illetve az azok helyébe lépő 
termékek, szolgáltatások hibáiért, hiányosságaiért mindennemű felelősségüket kizárják, kivéve, 
ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Nyertes az 
ilyen igényét a nyeremények, illetve az azok helyébe lépő termékek, szolgáltatások gyártójával, 
forgalmazójával, szolgáltatójával szemben jelen Szabályzat felelősséget kizáró rendelkezéseinek 
és a jogszabályok keretei között érvényesítheti. 
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8.3. A Szervező nem vállalja a felelősséget a nyeremény, illetve az annak helyébe lépő termékek 
kézbesítése során felmerülő, a kézbesítéssel összefüggésben a nyereményben, illetve az annak 
helyébe lépő termékekben keletkező hibákért vagy hiányosságokért. 

 

8.4. A Szervező a Játékos által szolgáltatott adatok, kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételek 

valótlan, téves, illetve jogsértő mivoltából eredő vagyoni károkért és személyiségi jogi 
sérelmekért semminemű felelősséget nem vállal. 
 

8.5. A Szervező nem juttat a jelen Szabályzat 6.2. pontjában felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb, 

vagy más mértékű nyereményt. A Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott Nyerteseken 
kívül másnak nem juttat nyereményt. 

 

8.6. A Játékosok a Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a 
nyereményeket saját választása szerint nyilvános program keretében is átadhassa.  

 

8.7. A Játékosok a Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Szervező róluk a 
mérlegelések részét képező fotózások alkalmával, valamint azon kívül is, a Játékban való 
részvételükkel összefüggésben kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételeket készítsen. A 

Játékosok a Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak, hogy nevüket és az említett 

felvételeket, továbbá a Játékosok által a Játékkal összefüggésben bármilyen módon a Szervező 
rendelkezésére bocsátott kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételeket a tömegtájékoztatási, 

illetve közösségi médiában, így különösen a Szervező honlapján és Facebook oldalán, illetve 
egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló kép-, hang-, valamint kép- és hanganyagokban a 

Szervező publikálhassa, ismertethesse. E hozzájárulások a Játékosok képmásának 
felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához való, a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésében foglalt 

hozzájárulásnak minősülnek. A Játékosok kijelentik, hogy a Szervező előzőeknek megfelelő 
magatartása személyiségi jogaikat nem sérti. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a róluk készült, illetve az általuk a Játékkal összefüggésben bármilyen 

módon, a jelen Szabályzatnak megfelelően a Szervező rendelkezésére bocsátott kép-, hang-, 

valamint kép- és hangfelvételeket a Szervező időbeli, térbeli, mód- és mértékbeli korlátozás 

nélkül díjmentesen felhasználja (szerzői jogi felhasználási engedély). A Játékosok a Szervezőtől 
érkezett felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy a Játékkal 

összefüggésben média interjú céljából rendelkezésre állnak. A Szervező kérésére a Játékosoknak 
a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. 

 

8.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Játékra való jelentkezésre rendelkezésre 
álló időtartam kezdete előtt, annak során, valamint a Játék időtartama során bármikor 
egyoldalúan, indokolás nélkül megváltoztassa. A Szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a 

Játék megszervezésétől és lebonyolításától a Játékra való jelentkezésre rendelkezésre álló 
időtartam kezdete előtt, illetve annak során indokolás nélkül elálljon, valamint a Játékot annak 
időtartama során egyoldalúan, indokolás nélkül felfüggessze vagy megszüntesse. A Játék 

megszervezésétől, lebonyolításától való elállás, illetve a Játék felfüggesztése, megszüntetése 
esetén a Szervező egyoldalúan határoz a Játék folytatása, illetve a később történő lebonyolítása 
időpontját, módját, az ezekhez kapcsolódó bárminemű kérdést illetően. A Szervező a Szabályzat 
módosításának, a Játék megszervezésétől, lebonyolításától való elállásnak, valamint a Játék 
felfüggesztésének vagy megszüntetésének, illetve folytatásának tényét, továbbá az ezekhez 

kapcsolódó mindennemű információt Facebook oldalán és/vagy honlapján teszi közzé. A 
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Játékosok a Játékra való jelentkezéssel tudomásul veszik, hogy a Szabályzat módosításáról, a 

Játék megszervezésétől, lebonyolításától való elállásról, a Játék felfüggesztéséről vagy 

megszüntetéséről, illetve annak folytatásáról külön értesítést nem kapnak. A Játékosok 
felelőssége, hogy a jelen pontban foglaltakról a Szervező Facebook oldalának és honlapjának 
figyelemmel kísérésével tájékozódjanak. A Játékosok ezen kötelezettségének elmulasztásával 

összefüggésben a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.    
 

8.9. A Játékosok a Játékra való jelentkezéssel vállalják, hogy a jelentkezésüktől kezdődően, és a Játék 
teljes időtartama alatt, valamint azt követően is tartózkodnak a Szervező üzleti jóhírnevét sértő 
magatartás tanúsításától, illetve ilyen jellegű nyilatkozat tételétől. 

 

8.10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben bárminemű csalás, valamint a játék 
szellemével, céljával ellentétes magatartás (pl. a mérlegelés során rögzített adatok 

meghamisítására irányuló kísérlet) gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak 

kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, valamint a rendelkezésére álló információk 

alapján saját belátása szerint felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost, illetve erre tekintettel 

felfüggessze vagy megtagadja nyereményének átadását. A jelen pontban meghatározott 

tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet 

ezzel összefüggésben a Szervezőnek okoztak. A jelen pontban foglaltak megfelelően irányadók 
abban az esetben is, ha a Játékos a 8.7. pontban foglalt kötelezettségét megszegi. 

 

Budapest, 2020. február 17 
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