
ÁRKÁD Szeged 2018 Tavaszi Divat 
 

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: 12144341-2-42 
a továbbiakban: „Szervező”).  
A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró EuropeFace Kft. (székhely: 
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. 15. em. Duna Tower., cégjegyzékszám: 01-09-
936125, adószám: 22620510-2-41, a továbbiakban: „Lebonyolító”).  
A promóciós játék adatkezelője a Szervező, az adatfeldolgozója a 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 betöltötte 
18. életévét, valamint részt vesz a 2018.04.13-22. között megrendezendő Tavaszi 
Divat rendezvényen és megfelel a Játék valamennyi feltételének (továbbiakban: 
„Játékos“). 
 
2. A Játékban nem vehetnek részt: 
A Játékban nem vehetnek részt: az Szervező tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában és 
a Ptk. 8:19 § (1) 1., 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; az Epicure 
Events Kft. és az ECE Projektmanagement Budapest Kft. megbízásából a 
nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és 
cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen 
személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói. 
 
2. a) A Szervező által üzemeltetett ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpontban (a 
továbbiakban „Bevásárlóközpont”) bérleményt üzemeltető/ szolgáltatást nyújtó 
cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezek Ptk. 8:19 § (1) 1., 2 
pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
 
III. A Játék időtartama 
A játék 2018. április 13-22. között, hétfőtől péntekig 15:00-19:00, szombaton és 
vasárnap 10:00-18:00-ig tart. 
 
 
IV. A Játék menete, sorsolás, nyeremények 
A játékban azon személyek vehetnek részt, akik a Tavaszi Divat rendezvény ideje 
alatt igénybe veszik a Divatstand szolgáltatásait (IV. 1. pont), majd a tanácsadás 
végén kitöltik a kapott nyereményszelvényt.  
1. A Divatstand szolgáltatás igénybevételének feltételei: 
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Azok a Játékosok vehetik igénybe a Tanácsadás szolgáltatást, akik legalább 5 000 
Ft értékben vásárolnak az ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont üzleteiben (kivéve: 
Posta, Szerencsevár Lottózó, MKB Bank, Exclusive Change, Gyógyszertár, 
Telekom, Telenor, Vodafone) 2018. április 3. és 22. között, és bemutatják a vásárlást 
igazoló pénztárbizonylatot előregisztráció esetén az információs pultnál, a 
rendezvény ideje alatt, a Divatstandunknál található hostess pultnál, ahol 
hostesseinktől időpontot kaphatnak az átalakulásra. Előregisztráció időpontja 2018. 
április 3. – 12.  
Az időpontok száma véges; hétköznap 15 időpont, hétvégén napi max. 60 időpont, a 
teljes rendezvény alatt 300 időpont kerül kiosztásra a feltételeknek mindenben 
megfelelő Játékosok részére. 
Ennek eredményeképp amennyiben a 300 időpont betelik, a Szervezőnek és a 
Lebonyolítónak nincs lehetősége további időpontok kijelölésére. 
A pénztárbizonylatok összege összevonható, de egy üzletből, egy nap, csak egy 
nyugta használható fel. Kizárólag az azonos napon kiállított bizonylatok összege 
vonható össze. 
Egy személy a rendezvény ideje alatt kizárólag egy alkalommal vehet részt az 
átalakításon. 
 
A Nyereményszelvényt a hostess adja át a Játékosnak, aki a megbeszélt időpontban 
jelentkezik a Divatstandnál. A szelvény kitöltése után a Játékos részt vesz az 
átalakításon, melyről a Lebonyolító gondoskodik: 

- A tanácsadás előreláthatólag 90 percet vesz igénybe minden Játékos esetén 
- Fotó készül a regisztrációnál 
- A regisztrációs lapot minden résztvevőnek ki kell tölteni ajátékra való 

jelentkezésnél, melyet 2018. április 23-án megsemmisítünk. 
- A sminkes elkészíti a sminket 
- A fodrász elkészíti a frizurát (kizárólag, tiszta, frissen mosott, ápolt hajjal tud a 

fodrász dolgozni) 
- Majd a stylist ruhát, cipőt és kiegészítőket ajánl a Játékosnak 
- Az elkészült „szettről” profi fotós 1-3 fotót készít, melyekből a legjobbak 

retusálásra kerülnek 
- Minden Játékos kizárólag a saját képét kapja meg. 
- Az átvételhez minden esetben szükséges az átalakításon kapott 

nyereményszelvény igazoló része. 
 
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 és kérdéseket tartalmazó rész sorszámmal ellátva: 

Személyes adatok: 
játékos neve; 
telefonos elérhetőség;  
Aláírásommal elfogadom a nyereményjáték feltételeit: 
 

Kérdések: 

1. Válaszoljon helyesen!  
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 Mikor nyitnak üzleteink vasárnaponként? 
………………………………………………………………………………………………….. 

2. Válaszoljon helyesen!  

Hogy hangzik a Tavaszi Divat rendezvény szlogenje? 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Válaszoljon helyesen! 

Milyen sportrendezvényt szervezünk április 22-én? 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
Az a Játékos, aki az átalakítás végén bedobja a kitöltött és a perforációnál 
leválasztott szelvényt a Divatstandnál elhelyezett urnába, részt vesz a 
Nyereményjátékban és megnyerheti a 5 db díj egyikét. A szelvény igazoló részét a 
Játékosnak meg kell őriznie ahhoz, hogy a nyertesek a nyereményt át tudják venni. 
 

2. A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 
Az ÁRKÁD Szeged nyereményjátékának (a továbbiakban „Játék”) időtartama: 
2018. április 13. és 22. közötti napokon hétfőtől péntekig 15:00-19:00, szombaton és 
vasárnap 10:00-18:00-ig. A Játékban az vehet részt, aki a Tavaszi Divat rendezvény 
Divatstandjának szolgáltatásait igénybe veszi. Egy személy csak egy 
nyereményszelvény kitöltésére jogosult. 
A nyereményszelvény (kitöltés után a perforációnál kettéválasztott)  kérdéseket és 
személyes adatait tartalmazó részét dobja be a Divatstandon kihelyezett urnába! 
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 fotó és videó felvételeket készíthetnek, amelyeken felismerhetők és 
beazonosíthatók Szervező., ill. a Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus 
anyagaiban felhasználhatja. 
 
A nyertesek sorsolása az alábbi módon történik: 

2018. április 23-án 10 órától  
kiértesítés: április 24-ig 

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 
Összesen 5 nyereményt sorsolunk: 
Személyre szabott vásárlás (stylist kíséretével) 150.000 Ft értékben 
Személyre szabott vásárlás (stylist kíséretével) 50.000 Ft értékben 
Személyre szabott vásárlás (stylist kíséretével) 50.000 Ft értékben 
Személyre szabott vásárlás (stylist kíséretével) 
Bérlőnk által felajánlott nyereménycsomag 
 

http://www.arkadszeged.hu/
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A nyereményeket az arra jogosult nyertesek 2018. május 13-ig jogosultak átvenni. A 
nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény 
átadása határidőben megtörténhessen. 
Amennyiben a nyertes Játékos előzetes egyeztetés ellenére nem jelenik meg, sem a 
Szervezőtől, sem a Lebonyolítótól nem követelheti nyereményét. 
A játékosok az általuk szolgáltatott adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni 
tartoznak. A Nyertes téves vagy értelmezhetetlen adatszolgáltatásából eredően a 
Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli. A Szervező és a Lebonyolító 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 Igazgatósága, 
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 és valamennyi kérdésre helyesen 
válaszoltak. 
Amennyiben a kisorsolt nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt 
valamennyi feltételnek, helyébe automatikusan új nyertes lép. Amennyiben ez a 
Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt feltételeknek, úgy helyébe az 
újabb nyertes lép és így tovább, amíg valamennyi feltételnek megfelelő Játékos nem 
kerül kisorsolásra. 
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyertes 
csak saját részre vásárolhat, és a vásárolt termékek összege nem haladhatja meg a 
nyereményként feltüntetett összeget. Kizárólag a Tavaszi Divatnapokon résztvevő 
üzletekben lehet elkölteni a nyereményt.  
 
 
V. Adózási rendelkezések 
A Szervező kijelenti, hogy a tudás alapú (kvíz játék) 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 Lebonyolító 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. 
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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. 
A Lebonyolító és a Szervező sem vállal felelősséget, és ezzel együtt kártérítést sem 
nyújt, a Lebonyolító által használt termékek által esetlegesen okozott allergiás 
tünetekért/reakciókért.  
Minden lopás büntetőjogi eljárást von maga után. 
 
 
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, mint adatkezelő, 
feldolgozását a Lebonyolító 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 és személyes jellegű információit 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 végzi el. 

e) A Lebonyolító a digitális képeket, a rendezvényt követő 30 napon véglegesen törli, 
de legkésőbb 2018. május 31-én. 

 
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-142626/2018. 
 
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. 

mailto:info@arkadszeged.hu
mailto:info@arkadszeged.hu
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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-142626/2018. 

 
 
Szeged, 2018. március 22. 
 
 
 
ECE Budapest Kft.  
Szervező 
 
 
 
EuropeFace Kft. 
Lebonyolító 


