
Részvételi és Játékszabályzat 

(továbbiakban: Játékszabályzat) 

SPAR ÉLMÉNYKOMMANDÓ  –  JELENTKEZZ és megvalósítjuk 

álmaidat! 

 A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) online nyereményjátékában. 

(továbbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező 

18. életévét betöltött természetes személy, aki 2019. június 17-30. között a 

www.elmenykommando.hu weboldalra látogat (továbbiakban Résztvevő). 

 A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 

Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a 

Játékszabályzatot 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 Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 

8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a 

lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok 

Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói.  

 Jelen Játékszabályzat a www.elmenykommando.hu honlapon megtekinthető a Játék 

kezdetétől. 

 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

1. A Játék leírása, menete, nyertesek: 

A jelentkezés és feltöltés kezdetének időpontja: 2019. június 17. 8.00 óra. 

A játékot a nagy érdeklődésre való tekintettel 2019. június 30. 24:00 óráról 2019. július 5. 12 

óráig meghosszabbítottuk. 

A jelentkezés és feltöltés véghatárideje tehát 2019. június 30. 24:00 helyett: 2019. július 5. 

12.00 óra. 

Előregisztráció a Budapest Parkban rendezett S-Budget partyn, 2019. június 14-én 17 órától -

23:59-ig lehetséges a felhasználónév és e-mail cím és jelszó megadásával vagy Facebook 

profillal, illetve akár a teljes jelentkezési űrlap beküldésével. 

A SPAR ÉLMÉNYKOMMANDÓ  –  JELENTKEZZ és megvalósítjuk álmaidat! (továbbiakban Játék) 

lényege, hogy a Játékos kiválasztja az alábbi négy kategórián belül felsorolt lehetőségek közül 

azt az élményt, amit szeretne megnyerni.  

Regisztráció után a Játékos nevezheti szöveges indoklását és fényképét/videóját egy 

kiválasztott kategóriába. A Játékban való részvétel feltétele a kiválasztott élményre 

benyújtott írásos és/vagy képes, videós bemutatkozó pályázat. 

A pályázat feltöltéséhez, illetve a feltöltött szöveg, kép vagy videó anyag módosításához vagy 

törléséhez regisztrációt követően be kell jelentkezni. 

A nyereményjátékban kizárólag a 2019. június 17. és 2019. július 5. között feltöltött 

pályázatok vesznek részt, és kizárólag 2019. június 17. és 2019. július 5. között, a jelen pont 
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szerinti véghatáridőig van lehetőség a pályázatok feltöltésére. (A korábbi feltöltési határidő 

2019. június 30. 24:00 óra módosult erre.) 

A Résztvevők a www.elmenykommando.hu weboldalon regisztrálhatnak személyes adataik 

megadásával (név, e-mail cím megadása szükséges). Facebook profillal is lehet regisztrálni, 

amennyiben Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel 

szerepel a Résztvevő. 

A feltöltés menete: 

A felhasználó regisztrál az oldalon. Megadja e-mail címét és nevét vagy Facebook 

azonosítójával válik képessé a belépésre. Ha e-mail címe megadásával regisztrál, azon a 

csatornán kapja meg a weboldalra történő belépéshez szükséges adatokat. Ha Facebook 

profiljával regisztrál, automatikusan azzal be tud lépni később. 

Később ezzel vagy Facebook azonosítójával tud majd belépni az oldalba (menüben a belépés 

menüpontra kattintva). 

A belépést követően kitölti a jelentkezéshez szükséges adatokat. Megadja adatait (név, e-

mail cím), kiválasztja az élményt és feltölti a motivációját tartalmazó képet/videót, valamint 

rövidebb vagy hosszabb szöveget ír mellé. A szabályzatot kötelezően elfogadja, és ezzel 

megtörténik a feltöltés. 

3. Ha kitöltötte a jelentkezési űrlapot, akkor a beküldés gomb megnyomását követően 

megköszönjük a jelentkezést. A jelentkezés beküldése után már nem módosíthat a 

feltöltésén. 

 Az oldalon megjelenő kategóriák a következőek: ADRENALIN. SZÁGULDÁS. PÁROS ÉLMÉNY. 

GASZTROKALAND 

 A feltöltés folyamata az „Elküld” gomb megnyomásával zárul.  

 Egy Játékos maximum 1 képet/videót tölthet fel érvényesen és csak 1 kategóriába 

nevezhet! Amennyiben egy Játékos több kategóriába nevez, az első nevezése tekintendő 

érvényesnek, amennyiben megfelel a jelen szabályzat rendelkezéseinek, a többi nevezése 

nem kerül be a sorsolásba. 

 A feltöltött pályázatok az eredményhirdetésig nem publikusak, az eredményhirdetést 

követően a  Szervező és megbízottja / adatfeldolgozója által jelen szabályzat szerint 

felhasználhatók. 

 Regisztráció nélkül a Résztvevő Játéka érvénytelen. 

 Egy Résztvevő csak egyszer regisztrálhat. 

 Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a Játékos nem jogosult a nyereményre vagy a 

Játékban való részvételre. 

 A Játék során bármely játékosnál felmerülő, a Játékból adódó technikai problémákért, 

esetleges programhibákért, rendszerhibákért a SPAR-t, valamint a Játék szervezőit és 

kivitelezőit felelősség nem terheli, ezzel összefüggésben semmilyen jogcímen igény velük 

szemben nem támasztható. 

 Résztvevő a kép/videó és szöveg feltöltésével automatikusan hozzájárul, hogy a feltöltött 

képet/videót és szöveget a Játék szervezője és lebonyolítója kezelje, tárolja és a Játék 

weboldalán és szervező Facebook/Instagram oldalán közzétegye 2020. december 31-ig.  

 

A képek/videók nem tartalmazhatják az alábbi tartalmakat:  

 nem ütközhetnek jogszabályba; 

 nem lehetnek megbotránkoztató tartalmúak;  

 nem lehetnek obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;  

http://www.elmenykommando.hu/


 nem lehetnek pornográf vagy szexuális tartalmúak;  

 bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem 

megfelelő hangvételű tartalommal nem rendelkezhetnek;  

 nem lehetnek a Játékosra nézve sértő jellegűek;  

 nem lehetnek harmadik személyekre nézve sértőek;  

 nem jeleníthetik meg harmadik személyek személyes adatait, illetve nem sérthetik érdekeit;  

 versenytárs márkákat vagy termékeket nem jeleníthetnek meg;  

 más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan nem 

jeleníthetnek meg;  

 nem hordozhatnak reklámot, vagy nem utalhatnak arra;  

 nem irányíthatnak más honlapra;  

 más személyek szerzői-, szellemi-, védjegy vagy bármely egyéb, oltalmat élvező jogait nem 

sérthetik és nem tartalmazhatják;  

 dátumot vagy bármilyen, a Szervezővel nem összefüggésbe hozható egyéb feliratot nem 

tartalmazhatnak;  

 nem tartalmazhatnak konkurens sajátmárkás terméket (pl. Tesco, Penny, CBA, Lidl, Aldi stb.). 

 

 

2. Sorsolás 

A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes software segítségével 

elektronikusan történik, közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.   

A sorsolás helyszíne:   

MEDIA DYNAMICS Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 33.) 

 

Sorsolás időpontja július 4. 9:00-ról:   

2019. július 8.-ra módosul  

 

Az eredményhirdetés időpontja július 8-ról módosítva. Az új időpont: 

2019. július 12. 

 

A 3.2. pontban meghatározott nyeremények nyertesein felül 24 fő pótnyertes is kisorsolásra kerül. 

Érvénytelen pályázat esetén, vagy ha a nyertes lemond a játék jogáról, az első pótnyertes lép az 

eredeti nyertes helyébe, a második érvénytelen pályázat esetén a második pótnyertes lép az eredeti 

nyertes helyébe és így tovább. A pótnyertesek neve értesítésig nem publikálható. Egy felhasználó 

csak egy nyeremény megnyerésére jogosult és a tartaléknyertes egy nyeremény tartaléknyertese 

lehet. 

 

3. Nyertesek, nyeremények 

A játék során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra, a megadott feltételek szerint.  Az 

érvényes pályázatot benyújtó Játékosok között 12 db élményt sorsolunk ki, melyek az alábbiak  közül 

választhatóak ki. Az egyes nyeremények az alábbiakat tartalmazzák: 

ADRENALIN KATEGÓRIA 

Tandemugrás 4000 Méterről Szelfibot Kamerával 

 Részvételi információk: A részvétel alsó korhatára 18 év. Maximális súlyhatár 
hölgyeknél 90 kg, uraknál 100 kg.  Minden egyéb kiegészítő felszerelést biztosítanak: 



ejtőernyős bukósisak, ugrószemüveg, overall. Felvétel készítésére saját kamera 
használata biztonsági okokból nem megengedett. 

 Értéke: 64.900,- Ft / nyeremény 

 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 
 

Búvár Tanfolyam Open Water Alapszint (18 méterig) 

 

 Részvételi információk: A búvártanfolyam hallgatójaként a nyertes részt vesz elméleti 
foglalkozásokon, melyek 5 modulból állnak, uszodai foglalkozásokon, melyek szintén 5 
részből állnak, valamint 4 nyílt vízi merülésen. A megszerzett minősítéssel búvárként 
jogosultsága lesz egy másik, legalább Open Water minősítéssel rendelkező búvárral, 
maximum 18 méter mélységig merülni. A programon a szükséges búvárfelszerelést 
biztosítják, csak a strandöltözetet kell a résztvevőnek magával vinnie.  

 Kiegészítő információk - Az alapfokú búvártanfolyam csomag tartalmazza: 
 Tantermi kiscsoportos elméleti képzést 
 uszodai gyakorlati foglalkozást 
 búvárfelszerelést 
 nyíltvízi vizsgamerüléseket 
 Open Water Diver Manual magyar nyelvű kézikönyvet 
 RDP merülést tervező táblázatot a hozzá tartozó magyar nyelvű kezelési 

útmutatóval 
 SSI merülési napló betétlapokat 
 nemzetközi SSI regisztrációs díjat (ez a SSI kártya díja is egyben), melynek 

értéke 40 euró 
 10.000 Ft értékű kupont ABC búvárfelszerelés vásárlásához 
 folyamatos ingyenes konzultációs lehetőséget a búvártanfolyam után 
 íróeszközt 
 SSI DIVER matricát 

 Értéke: 75.000,- Ft / NYEREMÉNY 
 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 

 

Siklóernyős Alaptanfolyam 

 Időpontegyeztetés: A tanfolyamok általában tavasszal, illetve ősszel indulnak, de 
megfelelő létszám esetén nyáron is indítanak képzést. Az időjárás vagy egyéb okok 
miatt a tanfolyamkezdés eltolódhat.  

 Helyszín leírás: Az elméleti képzés Budapesten történik, a gyakorlati képzés pedig a 
budai hegyekben, illetve annak 30 km-es körzetében, az aktuális széliránytól függően. 

 Részvételi információk: Az élmény vouchere 1 fő, összesen kb: 20-25 alkalmas 
siklóernyős tanfolyamát tartalmazza. Az elméleti és gyakorlati képzéseket is beleértve. 
16 életév alatt szülői beleegyezés szükséges. 

 Kiegészítő információk- A tanfolyam az alábbiakat tartalmazza: 

 elméleti és gyakorlati képzést (ernyőkezelés, starttechnikák, talaj feletti 
alaprepülések, alacsony repülések 50m-ig, magas repülések 50m felett, 
időtartam repülések, vizsgára való elkészítés és vizsga) 

 teljes felszerelést a tanfolyam idejére (ernyő, beülő, sisak, rádió) 
 siklóernyős tananyagot 
  startkönyvet 



  vizsgadíjat 
 az adott évre a klubtagsági díjat 

 Értéke: 75.000,- Ft / nyeremény 

 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 
 

SZÁGULDÁS 

Polaris Autó quad túra terepen 

 Részvételi információk: 
Autó típusa:  Polaris RZR 1000 XP. 
Motor típusa: 4 ütemű 2hengeres 
Lökettérfogat: 999 cm3 
Lóerő: 110 
Sebesség váltó fajtája: ékszíj automata 
Szállítható Személyek száma: 2fő (ebből egyik az instruktor) 
A vagy B kategóriás  jogosítvánnyal rendelkező személy által vezethető 
Helyszín Somogy megye, Kaposfüred. 

 A tanfolyam az alábbiakat tartalmazza: 

Találkozó a megadott helyszínen.  
Elméleti, műszaki és vezetési oktatás 
A program időtartama 1,5 óra, melyből a vezetési idő 60 perc. 

 Értéke: 55 000 Ft / nyeremény 

 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 

 

Porsche 911 Carrera S vezetés a Hungaroringen 

 Technikai adatok: 
Porsche 911 Carrera S 
Motor: 3600 köbcentis, 505 LE, 720 Nm. 
Gyorsulás: 0-100 4.2 mp. 
Meghajtás: összkerék. 

 A helyszín: Mogyoród, Hungaroring,. 

 Az autózásról készült belsőkamerás felvételt a résztvevő megkapja ajándékba, 
melyhez csak egy, az átadáskor egyeztetett adathordozót szükséges magával vinnie. 

 Az élmény 1 fő Porsche 911 pályaversenyautó vezetését tartalmazza a 
HungaroRingen a választott körszámmal. 
Az autó vezetésének kritériuma egyedül a B kategóriás jogosítvány megléte és a 
felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése, mely ilyen pontokra tér ki, mint: 
-Ittas állapot, gyógyszerek, tudatmódosító szerek használata 
-Instruktor utasításainak betartása 
-stb. 



 a program időjárásfüggő 

 Értéke: 99 900 Ft / nyeremény 

 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 

 

Tesla vezetés a Hungaroringen 

 Technikai adatok: 
Tesla S 90 D. 
Motor: elektromos 
Teljesítmény: 310 kW/ 422 LE. 

 A program: Az autó kezelésének bemutatását követően biztosítjuk az 1 db kör 
megtételét a Hungaroring pályán. 

 Elmagyarázzuk, hogy hogyan működik, hogyan válts, mit nyomj a boxból kifelé és 
mire figyelj a pályán. Utána kihajtasz a pályára, és mész olyan élménydús kört, hogy 
azt kívánod, bárcsak egész nap vezethetnél. Ez a spontán, akadálytalan, azonnali 
gyorsulás megszokhatatlan, állítom, hogy 0-40 km/h között nincs másik autó, amelyik 
ilyet lépne. Se motorhang, se szélzaj, talán egy minimális kis gördülési zaj, éppen 
hogy csak legyen valami. Hatalmas igazi GIGA ÉLMÉNY! 

 A helyszín: Mogyoród, Hungaroring  

 Értéke: 99 900 Ft / nyeremény 

 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 

 

PÁROS ÉLMÉNY 

Elektromos hegyikerékpárokkal kalandozás kettesben a legszebb helyeken 

 Kerékpár típusa: HAIBIKE XDURO FS Pro 27.5  

 Össztömeg: 20,5 kg. 

 Magyarországi helyszínek, csodálatos környezetben kis adrenalinnal megfűszerezve: 
http://www.pedelecturak.hu/hungary.htm 

 Értéke: 99 900 Ft / nyeremény 

 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 

 

 

Leánykérés a víz alatt, búvárkodás közben 

http://www.pedelecturak.hu/hungary.htm
http://www.pedelecturak.hu/hungary.htm


 Részvételi információk: A teljes program körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe, melyből 
30 perc az elmélet és 30 perc a vízben töltött idő.  

 Jegygyűrűt a programra a résztvevőnek magának kell biztosítania, a csomag nem 
tartalmazza.  Az ár tartalmazza a merülés során a videó és képanyagot. 

 Értéke:85 000 Ft / nyeremény 

 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 

 

Mozis lánykérés 

 Részvételi információk: A résztvevőkről előzetesen az általuk biztosított képi és/vagy 
videófelvételekből készül egy külön kisfilm.  

 A mozis lánykérés megszervezése, egyeztetése, a videók és a fotók szerkesztése kb. 
2-3 hetet vesz igénybe. A helyszín a Lurdy-ház mozijának egyik terme. 
A zavartalan lebonyolítás érdekében egy kollégánk személyesen is segíti a lánykérést. 

 Értéke: 74 990 Ft / nyeremény 

 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 

 GASZTRO 

Hobbicukrász Tanfolyam 

 Részvételi információk: A voucher 1 fő 4 alkalmas oktatását tartalmazza, mely alatt 
korlátlan üdítő, ásványvíz, kávé és forró csokoládé fogyasztására van lehetőség. 
A tanfolyam végén a résztvevők oklevelet és kötényt kapnak ajándékba. A saját 
maguk által elkészített tortákat pedig természetesen haza is vihetik. A tanfolyam 
helyszíne a nyeremény átadásakor egyeztetésre kerül. 

 Kiegészítő információk - A tanfolyam tematikája: 
1. Alkalmi torta készítése, bevonása 
2. A torta díszítése 
3. A népszerű cukorvirág készítése és díszítés 
4. Alkalmi emeletes torta készítése és díszítése a tanult technikákkal 

 Értéke: 80.000,- Ft / nyeremény 

 FELHASZNÁLHATÓ az átvétel visszaigazolásától számított 6 hónapig 

Borkollégium | Alapfokú Borismereti Tanfolyam 

 Helyszín: Az oktatás helyszíne Budapest, VI. kerület. A nyeremény átvételekor 
egyeztetésre kerül. 

 Részvételi információk: Az élmény vouchere 1 fő képzését tartalmazza, amely 
intenzív nappali (3 nap), vagy esti tanfolyamként választható (6 esti alkalom). A 
tanfolyam vizsgával zárul, sikeres teljesítés esetén oklevél vehető át.  



 Kiegészítő információk - A kurzus tematikája: 

 -A borkóstolás alapjai  
- Szőlészeti, borászati alapismeretek  
- A szőlőtermesztés környezeti alapjai  
- A Kárpát-medence szőlőfajtái  
- Magyarországi borvidékek  
- Tokaj  

 Értéke: 66.000,- Ft / nyeremény 

 Felhasználható az átvétel visszaigazolásától számított 10 hónapig 

Barista kurzus 

 A HÁROM NAPOS BARISTA KÉPZÉS TEMATIKÁJA 

 1. nap: Cégbemutatás, A kávé és a kávéfőzés története, A zöld kávé, A kávé 
feldolgozása, A kávéfőzés módszerei, Espresso elmélet és gyakorlat, Összefoglalás 

 2. nap: Ismétlés, A kávé világpiaca, Kávé és egészség, A kóstolás művészete, Tipikus 
kávéfőzési hibák, Gépek és darálók működése elméletben és gyakorlatban, Gyakori 
meghibásodások és karbantartás a gépeknél, A tej minősége, Cappuccino elmélet és 
gyakorlat, Összefoglalás 

 3. nap: Ismétlés, Gyárlátogatás videóval, Vízminőség, Koffeinmentes kávé, filter kávé, 
kapszulás kávé, E.S.E. azaz Easy Serving Espresso szabvány, Bevezetés a latte artba, 
Receptek, koktélok, Összefoglalás és vizsga, Diplomaosztás 

 Értéke: 71.000 FT / nyeremény 

 Felhasználható az átvétel visszaigazolásától számított 12 hónapig 

 

 A nyeremények felhasználása minden esetben a nyertes saját felelősségére történik. A 

nyertes köteles a felhasználás során, a programot biztosító szolgáltató által előírt biztonsági 

előírások maradéktalan betartására, a felkészítő trénerek utasításainak maradéktalan 

betartására. A SPAR Magyarország Kft. kizárólag a nyeremény-voucherek átadására vállal 

kötelezettséget a nyertesek részére, a nyeremény átvételét követően, a felhasználás során a 

nyertes vagy harmadik személyek által semmilyen jogcímen támasztott igény esetén nem 

tehető felelőssé.  . 

 A nyeremény átruházható például a szülő részéről a gyermeke számára, amennyiben részt 

vesz személyesen a nyeremény igénybevételén és ehhez hozzájárul, más nyereményre vagy 

készpénzre be nem váltható. Amennyiben a nyertes 18. életévét még nem töltötte be, illetve 

cselekvőképessége egyéb okból korlátozott vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére vonatkozóan a Ptk. szerint a 

cselekvőképtelen törvényes képviselője, vagy a korlátozottan cselekvőképes törvényes 

képviselőjével együtt jogosult. 

 A nyerteseket a Media Dynamics Kft. képviselője a regisztrációhoz használt e-mail címen, 

vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesíti a sorsolást követő 10 

munkanapon belül. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik 



vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre vagy jelen szabályzat 

bármely személyi és/vagy tárgyi feltételének nem felel meg, úgy az első pótnyertes lép a 

helyére.  

 A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg! 

 A nyertesek személyesen kapják kézhez a nyereményt. A Nyertesek kötelesek együttműködni 

a nyeremények átvétele, felhasználása érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és 

a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t 

semmilyen felelősség nem terheli. A meghiúsult nyereményátvétel esetén az adott élmény 

tekintetében az 1. pótnyertes lép a nyertes helyére.  

 A nyereményeket a Media Dynamics Kft. juttatja el a nyerteseknek. A kapcsolódó felkészítő 

workshopokról, a nyeremény átadásáról, felhasználásáról kép-film- vagy hangfelvétel készül, 

melynek Magyarország területén való korlátlan alkalmú és online / offline reklámeszközön 

történő, minden további díjazás nélküli, a játék lezárását követő 5 éven belüli 

megjelenéséhez a Résztvevő a regisztrációval kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. A 

felvételeket kizárólag a SPAR, az Élménykommandó nyereményjátékkal kapcsolatban hozza 

nyilvánosságra.  

 A promóció kapcsán az egyéb - jelen szabályzatban a nyereménynél feltüntetésre nem került 

és később - felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik. 

 A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a 

www.nyeremenyjatek.spar.hu honlapon és a www.elmenykommando.hu oldalon 

közzétegye. 

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:  

 nem töltötte be 18. életévét 

 a regisztrációhoz használt e-mail címe vagy Facebook profilja az egyeztetések során vagy 

annak megkezdése előtt törlésre kerül;  

 Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem 

igazolható; 

 a neki küldött üzenetre 14 napon belül nem válaszol;  

 egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, 

jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;  

 egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon 

befolyásolni próbálja;  

 jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.  

 

4. A SPAR felelőssége 

 A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 

kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli 

regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton 

e-mailben vagy Facebookon keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható 

elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből 

eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A 

nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy 

felhasználása esetére SPAR kizárja a felelősségét. 

 A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatóak. 

http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/
http://www.elmenykommando.hu/


 A más által jogosulatlanul végrehajtott regisztráció, felhasználónévvel való visszaélés esetén 

SPAR kizárja felelősségét. SPAR szintén kizárja felelősségét a megszűnt, nem elérhető e-mail 

címek miatt. SPAR a nyerteseket a regisztráció során megadott email címen értesíti: 

o A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem 

valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának 

elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen 

felelősséget nem vállal; 

o A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem 

vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény  

szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét 

nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti. Szervező 

és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyeremény átadását követően a helyszínen a 

rendezvény alatt a nyertes vagy harmadik személyek által esetlegesen elszenvedett károk 

és veszteségek tekintetében. Szervező kizárólag a nyeremények átadására vállal 

kötelezettséget; 

o A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos 

részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés 

visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, 

vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt 

személyi feltétel valamelyikének. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 

Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

 

 

5. Adatkezelés és adatvédelem 

 

 A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során 

szolgáltatott személyes adatokat a SPAR a nyertesek megállapítása és a nyeremények 

átadása, valamint külön ez irányú hozzájárulás birtokában marketing célú megkeresések 

céljából kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az 

Infótörvény és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait, az adatokat harmadik 

személynek nem továbbítja.. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékosoktól a nyertesek 

beazonosítása és a nyeremények átadása céljából a személyazonosításukhoz szükséges 

okmányokat bekérje, a nyeremény szolgáltatója további iratok / okmányok bemutatását 

kérheti a nyertestől a nyeremény átvétele érdekében. 

 A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét - városnév feltüntetésével - a 

Játékszabályzatban leírtak alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a 

Résztvevő a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. Azok, akik 

a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

o Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes 

adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és 

adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; 

o Nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel 

és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 

o Megadott személyes adataikat – amennyiben ehhez külön és kifejezetten 

hozzájárultak – a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Szervező 

marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, 

hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és 

felhasználja; 



o Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, 

amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak 

ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és 

ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi 

jogok maradéktalan betartása mellett; 

o Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 

rendelkezését. 

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.  

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Media Dynamics Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.   

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy 
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy 
helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a 

hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: 2060 
Bicske Spar út 0326/1. hrsz.. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni 
tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem 
ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A nyereményjátékra regisztráltak köre a 
jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és a GDPR alapján 
bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)  

 

 A nyertesek jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a sorsolást követő 8 

évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. 

A nem nyertes játékosok megadott személyes adatai az Infotv. és a GDPR 

rendelkezéseire figyelemmel a sorsolást követően haladéktalanul törlésre kerülnek. 

 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező 

vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi 

címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 2060 Bicske 

Spar út 0326/1. hrsz..   

 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 

lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi 

(kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja 

vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt 

kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a 

Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz 

szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 

 

Bicske, 2019. június 28. 


