
 

 

Játékszabályzat 

„Fényjáték” nyereményjáték 

 

1. A játék és a szervez ő 

Jelen szabályzat a Budapest Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
(FŐTÁV Zrt.) (Cg.: 01-10-042582,  adószám: 10941362-2-44, székhely: 1116, Budapest, 
Kalotaszeg utca 31.) (továbbiakban: Szervező) által megrendezett rendezvényen 
lebonyolított kézi sorsolásra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. A 
Nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a MyAd Marketing Kft. (székhely: 1033 
Budapest, Szentendrei út 95., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-178437), a továbbiakban: 
Lebonyolító. 

A játék id őtartama:  2016. április 15. 19:00-21:00 óráig 

Sorsolás és eredményhirdetés id őpontja:  2016. április 15. 21:00 óra 

2. A játék menete 

A Játék 2016. április 15-én délután 19:00 órától este 21:00 óráig tart, amely során a 
Játékosoknak be kell járni legalább három helyszínt az ötből, ahol a FŐTÁV  által fűtött 
egyes épületek fényfestéssel lesznek megvilágítva. Amint a Játékos a helyszínekhez ér le 
kell fotóznia a megvilágított épületet, majd a kiállított információs pultnál a fénykép 
megmutatásával kap egy pecsétet a hely sorszámával. Legalább három pecsét 
megszerzése szükséges ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a sorsoláson. A sorsoláshoz 
az Allee Bevásárló Központnál elhelyezett információs pultnál a bemutatott pecsétek alapján 
a neve és az email címe megadását követően belekerül a Játékos egy sorsoló tálba, amiből 
a helyszínre meghívott énekesnő, Odett fog sorsolni a koncert kezdetén 2016. április 15-én 
este 21:00 órakor. 

Az alábbi helyszíneken fog megjelenni a fényfestés: 

• Allee Bevásárlóközpont  
cím: Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10, 1117 

• Városháza  
cím: Budapest, Budapest, Városház u. 9-11, 1052 

• Gellért Gyógyfürd ő és Uszoda  
1118 Budapest, Kelenhegyi út 4. 

• Schönherz kollégium  
cím: Budapest, Irinyi József u. 42, 1117 

• Várkert bazár 
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. 

A Játék lezárását (2016.04.15. 21:00) követően Szervező összesen tíz nyertest sorsol ki a 
legalább 3 helyszínen pecsétet szerzők között, akik mindegyike 5 alkalmas gyógyfürdő 
belépőket kap.  

3. Kik vehetnek részt a játékban? 

• A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, valamint 
minden a 18. életévét el nem érő természetes személy törvényes képviselőjével vagy 



gondnokával, aki a 2. pontban megjelölt módon részt vesz a játékban és 
magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 
képviselőjével együtt jogosult. 

• Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes 
képviselője járhat el. 

• A Játékban a Szervezők, mint a Játék lebonyolítója dolgozói és közreműködői, 
valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozói nem vehetnek részt. 

• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen 
megismerte a Játékszabályzatot, melyre a Játék helyszínén lehetőség lesz, valamint 
az Adatkezelés szabályzatot és azok rendelkezéseit feltétel nélkül elfogadja. 

• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely 
rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban 
nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint 
történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a 
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

4. Nyeremények  

10 darab 5 alkalmas, szekrényes, egész napra érvényes Gellért voucher, melyek 
felhasználhatósága a kiállítástól számított egy év.  

5. Nyertesek értesítése  

A nyerteseket a helyszínen a koncert megkezdése el őtt értesítjük. A nyeremény a 
helyszínen átvehet ő. Amennyiben a nyertes a neve bemondása hallatán ne m jelenik 
meg a színpadnál a szervez ők új nyertest sorsolnak.  

Amennyiben a pótnyertes sem veszi át a nyereményt a Szervező, vagy a Lebonyolító által 
megadott időpontig, úgy a nyeremény nem kerül kiosztásra.  

 

6. Nyeremények átvétele  

A nyertesek magukat személyi- vagy diák igazolványuk felmutatásával, kötelesek igazolni. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. 
Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a 
továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel 
kapcsolatban.  

7. A Szervező felelőssége   

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy 
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy 
regisztrációjából eredő károkért.  

A Szervező, valamint a Szervező által megbízott közreműködő egyike sem felelős, és kizár 
mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges 



hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből 
eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.   

8. Adatkezelés és adatvédelem  

8.1 Tájékoztatás  

• A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.  
• A nyereményjáték bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz. 
• A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem 

továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használja.  
• Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, 

ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy 
annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.  

• Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a 
Játékosokat a módosításokról.  

• Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.  

• A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő 
kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére használja. 

9. Kizárás  

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével 
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban.  

10. Vegyes rendelkezések  

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az 
előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője 
fenntartja magának.  

A nyeremény készpénzre nem váltható. 

A Szervező egyoldalúan jogosult jelen Játékszabályzat módosítására, a játék időtartamának 
lerövidítésére vagy meghosszabbítására, felhívás visszavonására, vagy egyéb 
változtatásokra, mely minden esetben a közzététel napján lép hatályba.   

A Játékról információk megtalálhatók a kihelyezett reklámokon valamint a 
http://www.fotav.hu/hu/fenyfestes weboldalon. A Játékszabályzat elérhető a 
http://www.fotav.hu/hu/fenyfestes címen.  

A Játékosok a Játékkal kapcsolatban a fotav@fotav.hu e-mail címre küldhetik el kérdéseiket, 
észrevételeiket. A fotav@fotav.hu e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, 
kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 60 munkanapon belül Szervező, vagy 
közreműködője válaszol. A Szervező a Játék lezárását követő 60 napon túl a Játékkal 
kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt  nem tud befogadni.  

Budapest, 2016.04.07. 


