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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 szervező 
és lebonyolító nyereményjátékot indít „A jegyeddel most CCM utalványt nyerhetsz!” 
(továbbiakban: Játék) elnevezéssel.  
A nyereményjáték részletes szabályai az alábbiak:  
 
1. A játékban részt venni jogosultak köre  
 
A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyar állampolgársággal rendelkező 
természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő), aki a nyereményjáték időtartama alatt a 2023. 
január 12. és január 30. között a www.jegkorongszovetseg.hu/mkf4 aloldalon regisztrál és a 2023. 
évi Magyar Kupa Final Four eseményre teljes árú felnőtt mérkőzésjegyet vásárol, illetve 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 email 
címre való továbbítása a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.  
 
2. A részvételi feltételek  
 
A Résztvevő a www.jegkorongszovetseg.hu/mkf4 weboldalon a Játékszabályzat és az 

Adatkezelési tájékoztató elfogadásával önkéntesen regisztrál; megadja a nevét, e-mail címét, 

illetve megadja az Eventim jegyének 24 jegyű vonalkód számsorát. Egy email címmel több 

Eventim vonalkód is regisztrálható. Egy vonalkódot csak egyszer lehet rögzíteni. 

A kedvezményes árú jegyek (diák és nyugdíjas) vonalkódjának számsorát nem lehet regisztrálni. 

 
 
3. A Nyeremény kihirdetése, átvételének időpontja, helyszíne  
 
A Szövetség a játékra való jogosultság vizsgálatát követően véletlenszám-generátorral történő 

sorsolással választja ki a nyerteseket. A sorsolás időpontja és helyszíne: 2023. január 31. 14:00 óra, 

Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A Szövetség a nyerteseket e-

mailben értesíti. A nyereményt a nyertesek személyesen a Szövetség székhelyén vehetik át. 

4. Adatvédelem 
 
A nyertesekkel a Szövetség a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot. A Résztvevő a 
nyeremény elfogadásával és a szükséges adatainak megadásával kifejezett hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy nevét a nyertes lista kommunikálásához a Szövetség a nyereményjáték lebonyolítása 
céljából az Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően, 
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a nyereményjátékkal összefüggésben közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján 
kezelje. Kizárólag a Játékban Résztvevők adatait a nyereményjátékkal érintett eseményt követően 
a Szövetség megsemmisíti.  
 
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). 
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, a Szövetség dönt arról, hogy a játékot szüneteltesse vagy törölje. 
 
6. Nyeremények  
 
Összesen 3 db CCM vásárlási utalvány. 1 db 100.000.- Ft értékű, 1 db 50.000.- Ft értékű, 1 db 
20.000.- Ft értékű CCM vásárlási utalvány, melyet a nyertes a www.beehoki.hu webshopjában, 
vagy az alábbi üzletben használhat fel: H-1165 Budapest, Újszász utca 47/G (MÁTYÁSFÖLDI 
JÉGCSARNOK). A vásárlási utalvány érvényessége: 2023.12.31. 

 
A nyeremény átvételének körülményei  
A nyereményt emailben küldi meg a Szövetség. 
Amennyiben a második sikertelen kapcsolatfelvételt követő 2 napon belül nem veszi át 
nyereményét a nyertes, 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.  
 
8. A nyereményjáték időtartama  
 
A játék 2023. január 12. napjától 2023. január 30. napjáig tart.  
A játék feltételek teljesítésének végső határideje: 2023. január 30. napján 23 óra 59 perc 59 
másodperc.  
A játék időtartama, és végső határideje a regisztrálásra nyitva álló időtartamot jelöli. Egy pályázat 
akkor tekinthető érvényesnek, ha a regisztráció a végső határidőig megtörténik.  
 
9. Egyéb lényeges jellemzői  
 
A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertes Résztvevőket 
a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán 
keletkező adóterheket Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé.  
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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 szurkolo@icehockey.hu e-mail címen kérhetők. 

10. 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 játékba történő regisztrációkor megadott e-mail címükön 

értesülnek nyertességükről. 

 

Magyar Jégkorong Szövetség 


