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I. A verseny szervezője 
Az Movember: „Férfias Játékok“ 

elnevezésű szkanderverseny (a továbbiakban: Verseny) 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 verseny 
részletes leírását jelen szabályzat (a továbbiakban: Versenyszabályzat) tartalmazza. 
 
 
 
II. A Versenyben résztvevő személyek 
1/ A versenyben részt vehet saját felelősségére minden természetes személy, aki 
betöltötte 18. életévét, és a Magyar Szkander Szövetség által nem nyilvántartott, 
tehát nem igazolt versenyző. (továbbiakban: Versenyző). 
 
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, sem a Magyar Szkander 
Szövetség, sem a verseny szervezői nem vállalnak felelősséget a verseny alatt 
szerzett esetleges sérülésekért! 
 
 
III. A Verseny időtartama 
A Verseny 2017.11.11-én 14 és 17 óra között kerül megrendezésre 
 
 
IV. A Verseny menete, sorsolás 
 
A Verseny-ben a meghirdetett 6 kategória valamelyikébe regisztrált versenyzők 
vehetnek részt. A nevezési díj 1000 Ft/fő. A nevezési díjból befolyó összeg teljes 
egészében az Urulógiai Klinika alapítványának kerül továbbításra. 
A nevezéskor garantált ajándékokat kapnak a versenyzők. 
A versenyzőnek előzetesen a bevásárlóközpont földszintjén található információs 
pultban, illetve a helyszínen – verseny megkezdése előtt - van lehetősége nevezni. 
A verseny 6 kategóriában kerül meghírdetésre, az első versenyzők sorsolásos úton 
történő párosításával kezdődik, ezt követően a nemzetközi szkanderversenyek 
szabályzata szerint zajlik le. 
A kategóiák győztesei értékes nyereményeket kapnak. 
A kategórák győztesei számára lesz lehetőség a fődíj megnyerésére, ha az adott 
kategóriában legalább 6 versenyző indul. Amennyiben ez nem teljesül, a fődíj 
sorsolásban nincs lehetősége részt venni. 
A kategóriák győztesei - azaz legfeljebb 6 fő - között kerül kisorsolásra a fődíj, mely 
egy két főre szóló wellness hétvége a SALIRIS RESORT SPA- ÉS KONFERENCIA 
HOTEL –be.  
 
 
Nevezéskor a versenyző egy szelvényt kap, mely a következőket tartalmazza: 
 



Név:  
Telefonszám:  
Kategória megnevezése: 
Aláírás: 
 
A szelvény a továbbiakban a következőket is tartalmazza: 

 

“A versenyben való részvétel feltételei: 
 
A versenyben részt vehet saját felelősségére minden természetes személy, aki 
betöltötte 18. életévét, és a Magyar Szkander Szövetség által nem nyilvántartott, 
tehát nem igazolt versenyző. (továbbiakban: Versenyző). A fődíj sorsolásának 
időpontja: 2017. november 11, 17:00 óra  A versenyzők 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 versenyző a szelvényen aláírásával igazolja, hogy a versenyszabályzatot 
megismerte, tudomásul vette és elfogadta.“ 

 
 
 

A főnyeremény sorsolásának időpontja: 
2017. november  11, 17:00 óra 
 
 
A sorsolás helyszíne: Fórum Debrecen Bevásárlóközpont, 4029 Debrecen Csapó 
utca 30. 
A sorsolás véletlenszerű, kézi húzásos módszerrel történik.  
A főnyereményt az a versenyző nyeri meg, aki a meghirdetett 6 kategória győztesei 
(azaz legfeljebb 6 győztes) közül kisorsolásra kerül. 
 
V. Nyeremények 
 
A Verseny nyereményei: 
 
AZ EGYES KATEGÓRIÁK GYŐZTESEI  ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKET KAPNAK, 
A KATEGÓRIA-GYŐZTESEK KÖZÖTT PEDIG EGY KÉT FŐRE SZÓLÓ 
WELLNESS HÉTVÉGÉT SORSOLUNK KI SALIRIS RESORT SPA- ÉS 
KONFERENCIA HOTEL JÓVOLTÁBÓL. 
 
 
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 Versennyel 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  
 
 
 
VII. Adatkezelés 
 
A résztvevő a regisztrációs szelvény aláírásával hozzájárul, hogy az általa megadott 
személyes adatokat a Szervező, mint adatkezelő a rendezvény 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 résztvevő 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 Versenyben való részvételre a továbbiakban 
nincs lehetőség. 
A Szervező a Versenyzők 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 rendezvényt követő 30 napon belül a regisztrációk  megsemmisítésre kerülnek. 
 
 


