ÁRKÁD Szeged 2018 Futófesztivál
elnevezésű nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata
I. Szervező és Lebonyolító
Az ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont (üzemeltető: ECE Projektmanagement Budapest Kft, 1106 Budapest, Örs vezér tere
25/A. II. em. adószám: 12144341-2-44 a továbbiakban: „Szervező”).
Freakout Media Services Kft (6720 Szeged, Kárász u. 9.. adószám: 24886376-2-13 a továbbiakban „Lebonyolító”)
A Játék részletes leírását jelen játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabály“) tartalmazza.

II. A nyereményjáték részvételi feltételei:
1. A Játékban résztvevő személyek
1/ A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki a nevezési díj befizetésével regisztrált az ÁRKÁD
Futófesztivál 2018 eseményre és teljesítette a kiírt távok egyikét. (továbbiakban: „Játékos“).

III. A Játék időtartama
A játék 2017. április 22-án 10:00 órától 11:30 óráig tart.

IV. A Játék menete, sorsolás, nyeremények
A játékban azon személyek vehetnek részt, akik a nevezési díj befizetésével regisztrálnak az ÁRKÁD Futófesztivál 2018
eseményre és teljesíti a kiírt távok egyikét.
A Nyereményszelvényt a helyszíni regisztráció alkalmával a hostess adja át a Játékosnak.
Egy személy kizárólag egy nyereményszelvényt tölthet ki a rendezvény ideje alatt.
A szelvény a következőket tartalmazza:
A szelvény 2 részből áll:
1)

A személyes adatokat tartalmazó rész sorszámmal ellátva:

Játékos neve, Aláírásommal elfogadom a nyereményjáték feltételeit.
játékos aláírása.
2) Ellenőrző szelvény, mely tartalmazza
a sorszámot
a nyereményjátékban való részvétel feltételeit
Az a Játékos, aki a kiírt távok egyikének teljesítése után bedobja a kitöltött és a perforációnál leválasztott szelvényt a
rendezvény színpada mellett elhelyezett urnába, részt vesz a Nyereményjátékban és megnyerheti a nyeremények egyikét.
FIGYELEM! Csak a nyomtatott betűkkel, olvashatóan kitöltött szelvényt fogadjuk el. Kérjük, a szelvényről leválasztott ellenőrző
szelvényt őrizze meg, mivel a nyeremény csak ezen ellenőrző szelvény felmutatása ellenében vehető át.
A játékosok vállalják, hogy a rendezvény időtartama alatt, valamint a díjátadáskor a Szervezők róluk felvételeket készíthetnek,
és a fotókat, amelyeken felismerhetők és beazonosíthatók Szervező., ill. a Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus
anyagaiban felhasználhatja.
A nyertesek sorsolása az alábbi módon történik:
1. 2018. április 22. 11:30
(Deja Vu belépők és Hervis nyeremény sorsolása)
2. 2018. április 23. 10:00
(ÁRKÁD Szeged vásárlási utalványok sorsolása)
A sorsolások eredménye a nyertes szelvények sorszámaival a Szervező internetes honlapján (www.arkadszeged.hu) is
közlésre kerül, legkésőbb a sorsolást követő második munkanapon 10.00 órától.
3. Nyeremények
100db Árkád Szeged vásárlási utalvány 5000Ft értékben, 5 db DejaVu Fesztivál 2017 VIP belépő, 20 dbDejaVu Fesztivál napi
belépő. A nyereményeket az arra jogosult nyertesek a helyszínen, illetve 2018. május 6-ig jogosultak átvenni. A nyertes köteles
a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása határidőben megtörténhessen.
Amennyiben a nyertes Játékos nem jelenik meg, a Szervezőtől nem követelheti nyereményét.
A Szervező a játékból jogosult kizárni azt a Játékost, aki a jelen részvételi szabályzatban meghatározott tárgyi, illetve valamely
személyi feltételnek nem felel meg.
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem
vállal.
A sorsolás helyszíne:
ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont
6724 Szeged Londoni krt. 3.
A sorsolások véletlenszerű, kézi húzásos módszerrel történnek.
A nyereményeket azok a Játékosok nyerik meg, akik kisorsolásra kerültek és megfelelnek a jelen Játékszabályban foglalt
valamennyi feltételnek, illetve a nyereményszelvényt hiánytalanul töltötték ki. Amennyiben a kisorsolt nyertes nem felel meg a
jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, helyébe automatikusan új nyertes lép. Amennyiben ez a Játékos sem felel
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meg a jelen Játékszabályban foglalt feltételeknek, úgy helyébe az újabb nyertes lép és így tovább, amíg valamennyi feltételnek
megfelelő Játékos nem kerül kisorsolásra.

V. Adózási rendelkezések
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A Szervező kijelenti, hogy a teljesítményalapú (futás) nyereményjáték szervezéséből adódó kifizetői adók bevallását és
megfizetését vállalja. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő kapcsolódó költségek a nyerteseket terhelik (ide tartozik pl. a
nyeremény átvételének helyszínére történő utazási költség, stb).
VI. A Szervező és a Lebonyolítú felelősségi köre
A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen
előforduló
nyomdai
hibáért.
A Szervező és a Lebonyolító jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen
szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
Amennyiben a Játék során visszaélés, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel a Szervező és Lebonyolító
fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos téves adatközlésből, vagy a nyereményszelvények hiányos
adattartalmából eredő problémákért.
A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban az info@arkadszeged.hu címen nyújtunk felvilágosítást.

VII. Adatkezelés
A Játékos a nyereményszelvény aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és a
Lebonyolító a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező végzi. Mind a Szervező,
mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezelik.
A résztvevők a Játékban való részvételükkel kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak, hogy:
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek regisztrációhoz szükséges személyi adatait a Játék lebonyolítása céljából;
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül
publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat
szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;
c) A nyertes szelvény sorszámát a Lebonyolító nyilvánosságra hozza a Játék internetes oldalán.
Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével –
nem továbbítja.
d) A Szervező a nyeretlen szelvények megsemmisítését a nyeremények átvételét követő 30 napon belül végzi el.
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-117037/2017.
Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztvevő 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: ÁRKÁD Szeged
Bevásárlóközpont, 6724, Szeged, Londoni krt. 3.; e-mail cím: info@arkadszeged.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 Lebonyolító a Játékosok személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen
játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan intézkedést megtenni, amelynek a költség/ráfordítás igénye és az
ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban áll.
A Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-117037/2017.
Szeged, 2018. március 22.

ECE Budapest Kft.
Szervező
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