
Nyereményjáték Játékszabályzat 

 

A „NEA - Mozogj velünk! Regisztrálj és nyerj” 

elnevezésű nyereményjáték részvételi szabályzata 

 

1. A játék szervezője 

A nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (továbbiakban: 

Szervező) szervezi.  

A Szervező adatai: 

Név: Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
Szervezet nyt.-i száma: 02-02-0000165  
Statisztikai számjel: 19940681-9312-521-02 
Adószám: 19940681-1-02  
Képviseletében: Hoffbauer Márk ügyvezető igazgató 
Web: http://peac.pte.hu 
E-mail: pecsiegyetemiatletikaclub@gmail.com 
 
A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb feladatokat (pl. sorsolás 
lebonyolítása, nyeremények átadása, programok megszervezése) a Szervező végzi el. 
A Nyereményjátékra jelen részvételi szabályzatban (továbbiakban: Játékszabályzat) illetve az NEA 
Mozgásprogram applikáció Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak az irányadók.  
 

2. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei 
 
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. 
életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki: 

- elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit 
- a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait a NEA Mozgásprogram applikációban 

történő regisztráció során megadja 
- a regisztráció során meghatározott kizáró okok egyike sem vonatkozik rá – nincs akut 

állapotban (láz, sérülés, sportsérülés) illetve nem szenved tartósan fennálló betegségben 
 
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), 
illetve megbízottjai, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 
8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.  
 

3. A Nyereményjáték leírása 
 
A Nyereményjáték 2021. február 4. napján kezdődik és 2021. március 5-ig tart.  
 
A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2021. február 4. 
– 2021. március 5.) NEA Mozgásprogram Android operációs rendszerre tervezett ingyenes applikációt 
letölti a Play Áruházból, az applikációban sikeresen regisztrál. Érvényesen regisztrálni az következő 
adatok megadásával lehet: becenév, e-mail cím, jelszó, nem, irányítószám, születési év, testsúly, 
magasság, az applikáció által meghatározott fittségi szint. 
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A regisztrációs folyamat befejeztével nyílik lehetősége a Játékosnak arra, hogy elfogadja a Szervező 
Adatvédelmi Tájékoztatóját, mely jelen Nyereményjáték során megadott és kezelt adatokra szintén 
vonatkozik. 
 
A regisztráció során helytelenül, pontatlanul megadott adatok tekintetében a következményekért a 
Szervező nem vállal felelősséget, a felelősség a Játékost terheli. 
 
Egy Játékos a Nyereményjátékba 1 (azaz egy) alkalommal, 1db e-mail címmel regisztrálhat. E szabály 
megszegése esetén az adott játékos azonnal kizárásra kerül a nyereményjátékból.  
 
A Szervező nem vállal felelősséget és nem is felelős az olyan technikai hibákért, amelyek nem a 
Szervezőnek róhatók fel, a működési körén kívül keletkeztek. Különösen, de nem kizárólag: internet 
kapcsolat megszűnése, akadozása, szerver terheltsége, stb. 
 

4. Nyeremények és sorsolás 
 
Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki (továbbiakban: Nyeremény): 

- 2db 8. generációs Apple iPad 32Gb, 10,2 hüvelykes Retina kijelzővel 

- 2db 1 óra időtartamú Sárkányhajó túra utalvány a Pécsi-tavon (max. 10 fő részére) 

A Szervező a Nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal. A Nyereményt átvevő Játékos 

(továbbiakban: Nyertes) a Nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő 

kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a 

szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. 

A sorsolás helyszíne: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
 
A sorsolás 3 fős sorsolási bizottság jelenlétében történik a Nyereményjáték lezárását követően, 2021. 

március 10. napján 11:00 órakor. A sorsolás eredményét a 3 fős sorsolási bizottság hitelesíti. A sorsolás 

a véletlenszerűség elvét biztosító https://www.random.org  felület segítségével történik.  

Szervező fenntartja a jogot tartaléknyertesek (továbbiakban: Tartaléknyertes) kisorsolására az 

alábbiak szerint: A Nyertesekkel egy időben tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek A 

Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre abban az esetben, ha 

a Nyertesek vagy a sorrendben előttük lévő, kisorsolt Tartaléknyertesek e-mailben történő 

értesítésüket követően a Játékszabályzatban meghatározott ideig nem jelentkeznek a Szervezőnél a 

Nyeremény átvételével összefüggésben.  

A Szervező jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem 

ad át. A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.  

5. Nyeremények átvétele 

A Szervező a Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő 7 napon belül. A 

Nyeremények átvétele történhet személyesen a Szervező székhelyén (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.), 

illetve a Nyertes megfelelő azonosítás után kérheti az ajándék postázását. A Nyeremények átvételének 

feltétele, hogy a Nyertes az értesítő e-mail kapcsán válasz e-mailben a Szervező részére elküldje nevét, 

lakcímét, illetve nyilatkozatát arról, hogy a Nyereményt személyesen vagy postázva kívánja átvenni. A 

Szervező kizárólag a Nyertes részéről regisztrációkor megadott és a sorsolás alkalmával kisorsolt e-mail 
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címéről érkező választ fogad el. Személyes átvétel esetén a Nyertes köteles személyazonosságát hitelt 

érdemlően bizonyítani.  

A Nyeremények személyes átvételére vagy postázására 2021. április 12-ig kerül sor. A Nyeremények 

postázását a Szervező saját költségén bonyolítja le. A Nyertes részéről esetlegesen téves postacím 

megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos 

felelősség a Nyertest terheli.   

Amennyiben a Nyertes, neki felróható okból a Szervező által elküldött értesítő e-mailre 14 napon belül 
nem reagál írásban (e-mail, vagy levél formájában), úgy a Nyeremény átvételi jogosultsága 
megszűnik, a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, a Szervezővel szemben semmilyen más 
követeléssel nem élhet. Ebben az esetben a 4. pontban foglaltak szerint Tartaléknyertes lép a helyébe. 
Hasonlóképp Tartaléknyertes lép a Nyertes helyébe, ha a Nyertes bizonyíthatóan a Szervező 
munkavállalója (dolgozója, alvállalkozója, megbízottja vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója. 
 

6. A nyereménnyel kapcsolatos közterhek 
 
Szervező a Nyereményekhez kapcsolódó valamennyi közterhet megfizet.  
 

7. Egyéb rendelkezések 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, visszavonja, azt indoklás nélkül 
megszüntesse.   
 
A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosításához, kiegészítéséhez. A Játékszabályzat 
mindennemű módosításáról az adott időpontig sikeresen regisztráló Játékosokat a Szervező írásban, 
e-mailben értesíti. Amennyiben a Játékos a módosításról szóló tájékoztató e-mailt követően nem vonja 
vissza írásban az adatkezeléshez való hozzájárulását, akkor a módosításokat a Játékos részéről a 
Szervező elfogadottnak tekinti. 
 
Nyertes a játékban való részvétel során hozzájárul Ptk. 2:42. § (3) bekezdése alapján ahhoz, hogy róla 
nyertessége esetén a Nyeremények átadása során fénykép vagy videófelvétel készüljön és azokat 
Szervező bármely módon nyilvánosságra hozza. 
 
 
 

 

 

 


