
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

A Magyar Jégkorong Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adószám: 

19011448-2-42, nyilvántartási szám: 01-07-0000014, továbbiakban: a Szövetség), mint 

szervezője és lebonyolítója nyereményjátékot indít „Roland Divatház Négy Nemzet Torna 

Játék” (továbbiakban: Játék) elnevezéssel. 

A nyereményjáték részletes szabályai az alábbiak: 

1. A játékban részt venni jogosultak köre 
 

A játékban részt minden 18. életévét betöltött, természetes személy (a 

továbbiakban: Résztvevő), akik a nyereményjáték időtartama alatt a Magyar Jégkorong 

Szövetség által Magyarország területén elhelyezetett promóciós korongot megtalálta és jelen 

Játékszabályzatban meghatározott feltételeket teljesíti. 

Korlátozottan cselekvőképes Résztvevő esetében a játékban való részvételére, a 

nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat 

szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával 

együtt jogosult.  

Cselekvőképtelen Résztvevő esetében a fenti ügyintézésekre és nyilatkozatokra kizárólag a 

Pályázó törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 

A játék részvételi feltételeinek együttes teljesítése és a személyes adatok meghatározott e-

mailcímre való továbbítása a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

 

2. A részvételi feltételek 
 

 megtalálja a korongot 

 a korongon található http://www.jegkorongszovetseg.hu/roland-divathaz-jatek 
webcímen olvasható, jelen játékszabályzat alapján az alábbi feltételeket teljesíti: 

 a korong sorszámozott oldalával készített kép megosztása a saját Facebook profil oldalán 
és ellátni a „Én már ott leszek november 10-12 között a Tüskecsarnokban a Roland 
Divatház Négy Nemzet Tornán és te? #magyarjegkorong „ megjelöléssel 

 név és e-mailcím megadása media@icehockey.hu elérhetőségen  

 a fotó elküldése a media@icehockey.hu címre 
 

 

3. A Nyeremény átvételének időpontja, helyszíne 
 

2017.11.12. 15 órától, Tüskecsarnok aula, 1117. Budapest, Hevesy György út, MJSZ 

regisztrációs pult. 

 

http://www.jegkorongszovetseg.hu/roland-divathaz-jatek
mailto:media@icehockey.hu
mailto:media@icehockey.hu


4. Az adatvédelmi hozzájárulások 
 

Adatvédelmi tájékoztató linkje 

A Résztvevő a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a fenti hivatkozáson 

olvasható adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy nevét nyertessége esetén a nyertes lista kommunikálásához a Szövetség a 

nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; 

feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szövetség jelen Játék lebonyolítása során 

felhasználja.  

 

5. A játékból kizárás feltételei 
 

A játékban nem vehetnek részt a Szövetség és Szövetség megbízásából eljáró gazdasági 

társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói. 

A játékszabályzat megsértése esetén a Szövetség fenntartja magának a jogot arra, hogy a 

szabályokat sértő Résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek 

azok a személyek, akik más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi 

módon megzavarják a Szövetség által üzemeltetett informatikai rendszer működését. Szintén 

kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében regisztrál, küld be pályázatot (annak 

tudtával vagy tudta nélkül), vagy aki a sorszámozott korongot továbbadja 3. félnek. 

Különösen kizárhatja Szövetség azt a Résztvevőt, aki valótlan adatok közlésével bármilyen 

módon félrevezeti a többi felhasználót a játékkal kapcsolatban. 

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a Résztvevőt, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen 

szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely 

visszaélésre adhat lehetőséget,  

 

6. A nyeremény leírása 
 

A Szövetség a Játék eredményét, továbbá a játék nyerteseinek névsorát a nyeremények 

átadását követő 3 munkanapon belül a  a www.facebook.com/magyarjegkorong weboldalon 

hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldő 

Résztvevők neve jelenik meg.  

A közzétételhez a Résztvevők a feltételek teljesítése során a játékszabályzat és az adatkezelési 

szabályzat elfogadásával hozzájárulnak.  

A személyesen átadott nyeremények nyerteseiről a fentieken kívül kép- és hangfelvételt is 

közzétehet Szervező a fenti honlapokon, az érintett nyertesek külön hozzájárulása alapján. 

http://www.jegkorongszovetseg.hu/_upload/editor/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_-_nyeremenyjatek.pdf
http://www.facebook.com/magyarjegkorong


7. Nyeremények 
 

24 db páros belépő 2017. november 12. napon a Roland Divatház Négy Nemzet Torna 

elnevezésű rendezvény 18 órakor kezdődő Japán-Magyarország mérkőzésre. 

8. Az átvételének körülményei 
 

 Amennyiben a határidőn belül a Szövetségnek fel nem róható okból nem sikerül a nyeremény 

átadása, arra az adott nyertes Résztvevő a továbbiakban nem jogosult. 

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szövetséget felelősség 

nem terheli. A nyertes Résztvevő által a fentiek miatt át nem vett nyereményeket az átvétel 

elmulasztását követően nem követelheti Szervezőtől. 

9. A nyereményjáték időtartama 
 

A játék 2017. november 03. napjától 2017. november 8. napjáig tart. 

A játék feltételek teljesítésének végső határideje: 2017. november 7. napján 23 óra 59 perc 59 

másodperc. 

A játék időtartama, és végső határideje a beérkezésére nyitva álló időtartamot jelöli. Egy 

pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a játék időtartama alatt a Szövetség informatikai 

rendszerének adatbázisában rögzítésre került. 

10. Egyéb lényeges jellemzői 
 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertes Résztvevők 

a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán 

keletkező adóterheket Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé. 

A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások 

a nyertes Résztvevőt terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás 

költsége).  

Szövetség fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja 

vis maior bekövetkezésekor. 

Szövetség a játék lezárulta után semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt 

nem fogad el. 

További információk a media@icehockey.hu e-mail címen, vagy a Szövetség Facebook oldalán 

keresztül kérhetők. 

 

11. Felelősség kizárása 
 

A Szövetség kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges 

kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel. 



A Résztvevő pályázatának hiányosságáért/hibájáért, ebből eredően a nyeremény 

elmaradásáért a Szövetség nem vállal felelősséget.  

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy Résztvevő a Játék során bekövetkező technikai 

problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért 

nem vállal felelősséget. 

A nyertesek a sorsolást követően a MJSZ Magyarország Facebook idővonalra feltöltött képen 

és szövegen értesülnek nyertességükről, miután a nyeremények átvételének érdekében írniuk 

kell egy privát üzenetet az oldalnak személyes adataik feltüntetésével. 

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá 

illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. 

Szövetség Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti. 

 


