
“Fórum kuponnapok nyereményjáték“ 
Ajándéksorsolás hivatalos Játékszabályzata 

 
  
 

I. A Játék szervezője 
A “Fórum kuponnapok nyereményjáték“ elnevezésű nyereményjáték (a 
továbbiakban: Játék) szervezője a ECE Budapest Kft (székhely: 1106 Budapest, Örs 
vezér tere 25/a  cégjegyzékszám: 01-09-878414, adószám: 12144341-2-44), a 
továbbiakban: Szervező) A Játék részletes leírását jelen játékszabály (a 
továbbiakban: Játékszabály) tartalmazza. 
 
 
 
II. A Játékban résztvevő személyek 
1/ A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki betöltötte 18. életévét, 
és megfelel a Játék valamennyi feltételének (továbbiakban: Játékos). 
2/ A Játékban nem vehetnek részt: 
a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt 
személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói, 
b) A szervező által üzemeltetett Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban 
bérleményt üzemeltető/ szolgáltatást nyújtó cégek vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, valamint ezek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott 
hozzátartozói. 
 
 
III. A Játék időtartama 
A Játék 2018.03.08-2018.03.11. között kerül megrendezésre 
 
 
 
IV. A Játék menete, sorsolás 
A játékban a 2018. március 8. 9.00  óra és 2018 március 11. 20.00 között a Fórum 
Debrecen Bevásárlóközpont területén található bármely üzletben történt, minimum 
5.000 Ft  összegű, vásárlást igazoló pénztárbizonylattal rendelkező személy vehet 
részt. (A blokkok összevonhatóak.)  
A játékosnak a Bevásárlóközpont információs pultjánál le kell pecsételtetnie a 
pénztárbizonylatot, melynek ellenében egy darab nyereményszelvényt kap. Minden a 
fenti kitételeknek megfelelő pénztárbizonylat ellenében adható nyereményszelvény, 
tehát egy személy akár több nyereményszelvényt is kitölthet, amennyiben felmutatja 
és lepecsételteti az érvényes pénztárbizonylato(ka)t. Ha egy blokk értéke 
meghaladja az 5.000Ft-ot, ebben az esetben csak 1 nyereményszelvény kiváltására 
jogosult a játékos. Egy szelvénnyel egy nyeremény nyerhető meg. A szelvény a 
következőket tartalmazza: 
 

Név:  
……………………………………………………………………... 
E-mail cím: 
.................................................................................................. 



Telefonszám: 
.............................................................................................. 
Pénztárbizonylat száma: ....................................................................... 
Üzlet megnevezése: ................................................................................ 
Vásárlás dátuma: ..................................................................................... 
Aláírás: 
 
  „ A szelvény 2 részből áll: a kérdéseket és személyes adatokat tartalmazó 

rész sorszámmal ellátva és a sorszámot szintén tartalmazó ellenőrző szelvény. 

“ 

Válaszolj helyesen az alábbi kérdésekre, hogy részt vehess 

nyereményjátékunkban! A helyesnek tartott választ karikázd be! 

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! 

 

 

1. Hol található a kuponstand? 

A: A földszinti információs pultnál 

B: A szökőkút előtt az alsó szinten 

C: A csapó utcai bejáratnál 

 

2. Hány napos a „Fórum kuponnapok” akciónk? 

A: 3 

B: 4 

C: 5 

 

3. Milyen évszakokban vannak Fórum kuponnapok? 

A: tavasz, ősz, tél 

B: tavasz, nyár, ősz 

C: tavasz, ősz 

 

 

 

A nyereményszelvény a továbbiakban a következőket is tartalmazza: 

 

“A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 
 



A Fórum Debrecen nyereményjátékának időtartama: 2018. március 8. 9:00 órától 
2018. március 11. 20:00 óráig tart és minden - a megadott intervallumban - a Fórum 
Debrecen Bevásárlóközpont területén található bármely üzletben történt, minimum 
5.000 Ft összegű vásárlást igazoló pénztárbizonylattal  rendelkező 18. életévét 
betöltött személy vehet részt. (a blokkok összevonhatóak!)  
FIGYELEM! Közüzemi, illetve banki számlákkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos 
befizetések nem minősülnek vásárlásnak!! (telefon, internet, számlavezetés, stb…) 
Az érvényes pénztárbizonylat ellenében Ön az információs pultnál 1 darab 
nyereményszelvényt vehet át, melynek (kitöltés után a perforációnál kettéválasztott) 
a kérdésre adott helyes választ és személyes adatait tartalmazó részét dobja bele a 
nyereménystandon kihelyezett urnába. FIGYELEM! Csak a nyomtatott betűkkel, 
olvashatóan kitöltött szelvényt fogadjuk el. Kérjük, a munkatársunk által lepecsételt, 
játékra jogosító pénztárbizonylatot és a szelvényről leválasztott ellenőrző szelvényt 
őrizze meg, mivel a nyeremény csak ezen pénztárbizonylat és ellenőrző szelvény 
együttes felmutatása ellenében vehető át. A fődíj sorsolásának időpontja: 2018. 
március 13.  A játékosok vállalják, hogy a rendezvény időtartama alatt, valamint a 
díjátadáskor a szervezők róluk felvételeket készíthetnek, és a fotókat, amelyeken 
felismerhetők és beazonosíthatók az ECE Budapest Kft., ill. az Fórum Debrecen 
Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus anyagaiban felhasználhatja, továbbá 
hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a bevásárlóközpont adatbázisában rögzítse, és 
marketing céljaira használja.  
A játékos a szelvényen aláírásával igazolja, hogy a játékszabályzatot megismerte, 
tudomásul vette és elfogadta.“ 

 
 
 

A sorsolás időpontja: 
2018. március 13. 
 
 
A sorsolás helyszíne: Fórum Debrecen Bevásárlóközpont, 4029 Debrecen Csapó 
utca 30. 
A sorsolás közjegyző jelenlétében, a hatósági ellenőrzés teljes körű biztosítása 
mellett, véletlenszerű, kézi húzásos módszerrel történik.  
A nyereményt az a Játékos nyeri meg, aki kisorsolásra került és megfelel a jelen 
Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, illetve a nyereményszelvényt 
hiánytalanul töltötte ki és valamennyi kérdésre helyesen válaszolt. 
A sorsoláson nyereményenként  3 tartaléknyertes kerül kihúzásra. Amennyiben 
a kisorsolt nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi 
feltételnek, továbbá nem tudja vállalni a Szervező által megszabott határidőben 
történő nyereményátvételt, helyébe automatikusan az első tartaléknyertes lép. 
Amennyiben ez a Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt 
feltételeknek, úgy helyébe a második tartaléknyertes lép, amennyiben a második 
tartaléknyertes sem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, 
helyébe a harmadik tartaléknyertes lép.  
 
 
A Szervező a díj nyertesét a sorsolás napján – amennyiben ez 
lehetséges – telefonon, továbbá ugyanezen a napon a nyereményszelvényen 
megjelölt E-mail címen is értesíti.  
 



V. Nyeremény 
 
A Játék nyereményei:  
 
Két darab, két fő részére szóló wellness hétvége a mándoki Forgách kastélyba. 
A nyeremény felhasználása előzetes egyeztetés alapján történik, a kupon beváltható 
2018. szeptember 1-ig. 
 
A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a 
nyeremény átadása a Szervező által megszabott határidőben megtörténhessen.  
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges 
kifogásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. 
 
VI. Adózási kérdések 
A Szervező vállalja, hogy a Játékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő személyi 
jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen 
felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli 
(ide tartozik pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazási költség, stb). 
 
 
VII. Adatkezelés 
A Játékos a nyereményszelvény aláírásával hozzájárul, hogy az általa megadott 
személyes adatokat a Szervező, mint adatkezelő a Játék lebonyolítása céljából 
díjmentesen felhasználja és kezelje  
 
Az adatok kezelését, feldolgozását és lebonyolítását a Szervező végzi. Mind a 
Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően, bizalmasan kezeli. 
 
Az adatszolgáltatás önkéntes. 
A játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén 
az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Szervező 
az ECE Projektmanagement Budapest Kft, az adatvédelmi kötelezettségének az 
adatkezelés bejelentésével eleget tett. Az adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-
113892/2017. 
Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak 
törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt 
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, 
helyesbítését (postai cím: FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont Igazgatósága., 
postai cím: 4029 Debrecen Csapó utca 30.; e-mail cím: info@forumdebrecen.hu 
Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait 
töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre a továbbiakban 
nincs lehetőség. 
A Szervező a Játékosok személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon 
kívánja biztosítani, a jelen játékszabályban foglaltakon túl is köteles minden olyan 
intézkedést megtenni, amelynek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani 
kívánt védelmi szint egymással arányban áll. 
 
A nyeremény átvételét követő 30 napon belül a nyereményszelvények 
megsemmisítésre kerülnek. 


