
 

 A nyereményjáték elnevezése: ” Nyerj egy 2 fős Aquaworld belépőt egy 
szuper cikkel” (a továbbiakban: „Játék”).  
A Játék szervezője: MPE Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat székhely: 8200 
Veszprém, Viola u. 2 , adószám: 18518007-1-193A (a továbbiakban: 
“Szervező”).  
1. Általános rendelkezések  

A Játékban részt vehet minden természetes személy. (továbbiakban: Játékos).  
A Játékból ki vannak zárva:  
• • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 
8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;  

• • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt 
személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;  

• 1. A Játék időtartama:  
 

A Játék 2018. június 25. napjától, a post kikerülésének pillanatától, 2018. július 
14. napján 24.59.59 óráig tart. A Játék időtartamát követően beérkező cikkek 
nem vesznek részt a sorsoláson. Eredményhirdetés: 2018. július 16-án.  
1. A játékban való részvétel menete:  

Az A magazin Facebook oldalán ” Nyerj egy 2 fős Aquaworld belépőt egy 
szuper cikkel” szöveg kíséretében kikerülő képről való cikkírás részvételt jelent 
a játékban amennyiben a játékos teljesíti az alábbiakat:  
• • elküldi az oldalnak Facebook üzenetben vagy az info@amagazin.hu email címre a 
megírt cikket  
 

A Játékosok, Facebook profiljuk/email címük elnevezése alapján kerülnek 
azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén 
kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok 
megváltozása, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  
A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék 
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége 
a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket  
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kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan 
Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) 
levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a 
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.  
Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által 
igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pozitiv 
reakció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető.  
Nyeremény:  
1 db 2 fő részére szól belépőjegy az Aquaworld Resort Budapest 
élményfürdőbe, 1044 Budapest, Íves út 16.  
Játék nyertese az, akinek a megírt cikkje elnyeri a szerkesztőség tetszését, 
meghatározott kommunikációs szempontok alapján értékelve. Minden cikk 
kikerül az A magazin felületére, ezek megosztása megtörténik az A magazin 
Facebook oldalán is.  
A nyertesek közzététele az A magazin Facebook oldalon poszt formájában:  
2018.07.16.-án 16:00-kor  
Nyertes értesítése, nyeremény átadása:  
A Szervező a Játék eredményét az A magazin Facebook oldalon posztban 
közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos 
Facebook profiljának neve jelenik meg. A nyertesnek az Értesítést követően 3 
napon belül jelentkeznie kell a nyeremény átvételéért az A magazin Facebook 
oldalnak írt privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 3 
napos határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem 
jogosult.  
A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró 
bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a  



Játékos értesítését követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 
kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény 
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége 
nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen 
határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, 
így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.  
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség 
nem terheli.  
Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény 
átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. 
Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes 
képviselője vagy gondnoka jogosult.  
A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható.  
A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és 
jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény 
gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben 
érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk 
kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az 
annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. 
igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.  
1. Adózási kérdések:  

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.  
A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi 
adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő 
adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.  



A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön 
dokumentum kiállítására nem kerül sor.  
1. Vegyes rendelkezések:  

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.  
A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen 
tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Facebook-ot a Játékkal 
kapcsolatban nem terheli felelősség.  
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, 
ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a 
Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva 
közzéteszi.  
Budapest, 2018.06.25.  
A magazin  
Szervező 


