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UTAZZON VELÜNK! 

NAPLÓ, ZALAI HÍRLAP, VAS NÉPE, FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, TOLNAI NÉPÚJSÁG, ÚJ NÉPLAP, SOMOGYI 
HÍRLAP, 24 ÓRA, HEVES MEGYEI HÍRLAP, BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, PETŐFI NÉPE, 

NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP, DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP – SMS NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

 
A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a 
Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., Cégjegyzékszáma: 01-
10-047955, képviseli: Lóczi János igazgatósági tag, a továbbiakban: Szervező). A Játékban való 
részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a jelen játékszabályzat és adatvédelmi 
tájékoztató tartalmazza. 
 

2. A NYEREMÉNY 

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), - akik a jelen játékszabályzatban foglalt 
kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - között az alábbi nyeremények kerülnek 
kisorsolásra: 
 
Nyeremény napilaponként naponta: 
 

1. napi nyeremény: 2 db kemping szék + 2 db hűtőtáska 

2. napi nyeremény: 1 db wellness hétvége 
Az utalványok 2019. április 15. – június 21. és augusztus 25.- december 22. között (a kiemelt 
időszakok kivételével, hétvégén is) válthatók be. 
A csomag tartalma: 

• 2 fő részére 2 éjszaka a Bonvino Wine&Spa Hotelben 
cím: 8261 Badacsonytomaj, Park utca 22,).  

• Badacsonyi üdvözlet – 3 tételes borkóstoló, 

• 2 éjszaka szállás kétágyas szobában büféreggelivel és büfévacsorával 

• A hét süteménye kedd, csütörtök és szombat délután, 

• 450 nm-es wellness részleg használata (medence, jacuzzi, gyermekpancsoló, finn, gőz 
és infra szauna, szauna ceremóniák), 

• Fürdőköpeny használat, 

• Korlátlan internet használat a szállodában. 

3. nap nyeremény: 2 db kerékpár (férfi/női) 
4. napi nyeremény: 1 db kemping sátor 
5. napi nyeremény: 1 db belföldi nyaralás az Ambient Hotel & AromaSPA****, Sikonda  

 2 fő részére, beváltható: 2019. szeptember 01.-től 2020. március 31-ig 
cím: H-7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 5. 
A csomag tartalma:  

o 6 éjszaka - Szállás kétágyas Superior Illatszobában 
o Bőséges hideg – meleg büféreggeli, büfévacsora ital nélkül 
o Aroma SPA használata (3 beltéri medence, gyermek- és babamedence), sókamra, 
o finn szauna (bel-és kültéri), aromakabin, gőzkabin) 
o Fitness terem kardió gépekkel 
o Fürdőköpeny 
o Internet 
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o Parkoló használata 
o ÁFA 

A csomag nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek mértéke 18 év felett 385 Ft / fő / éj 

 
Fődíj: Az összes napilap, összes beküldő Játékosa között 1 millió Ft értékű utazási utalvány a 
Neckermann utazási irodától, melyet a 2 fő vehet igénybe, beváltható:  2019. június 15-től 2020. 
június 15-ig. 
 
3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét 

betöltött cselekvőképes természetes személy. A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks 

Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék 

szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja 

szerint meghatározott közeli hozzátartozói. 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A játék 2019. július 1. 00:00 órakor kezdődik 2019. július 8. napjáinak 13 órájáig tart. 

A fődíj sorsolásának időpontja: 2019. július 8. 13. óra 

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA 

 

 A Játékot a Szervező a 6.2. pontban megjelölt időpontokban hirdeti meg a Napló, Zalai Hírlap, 
Vas Népe, Fejér Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Néplap, Somogyi Hírlap, 24 óra, Heves 
megyei Hírlap, Békés Megyei Hírlap, Új Dunántúli Napló, Petőfi Népe, Nógrád Megyei Hírlap, 
Dunaújvárosi Hírlap című napilapban. 

 

6. A JÁTÉK MENETE 

6.1. Részvétel 
 
A Szervező a Játék időtartama alatt az 5. pontban megjelölt napilapokban minden nap 
megjelentet egy 5 karakterből álló kódot. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 
ezen 5 karakterből álló kódot, valamint nevét és címét (település) a 0630-344-44-21-es 
telefonszámra elküldje.  
 
A Játékos ugyanarról a mobiltelefonszámról naponta csak 1 (egy) db SMS beküldésével vehet 

részt a Játékban. Amennyiben a Játékos ugyanarról a mobiltelefonszámról naponta több SMS-

t is beküld, úgy a Szervező csak 1 db SMS-t vesz figyelembe. A Játékszabályzatnak megfelelő, de 

nem valós Kódot tartalmazó beküldött SMS-ek érvénytelenek, és azok nem kerülnek 

figyelembevételre a Játékban. Azok a beküldött SMS-ek, amelyek a Játékszabályzatban leírt 

alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. 

A játékban rejtett telefonszámról nem lehet SMS-t küldeni. 
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Az SMS beérkezésének határideje az adott játéknap 00:00 órája. A Játékosok között napilaponként és 
naponta az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra.  
 

1. játéknap SMS beérkezési határideje: 2019. július 1. 24:00 órája 

2. játéknap SMS beérkezési határideje: 2019. július 2. 24:00 órája 

3. játéknap SMS beérkezési határideje: 2019. július 3. 24:00 órája 

4. játéknap SMS beérkezési határideje: 2019. július 4. 24:00 órája 

5. játéknap SMS beérkezési határideje: 2019. július 5. 24:00 órája 

 

 
 
6.2 Sorsolások 
 
Napi nyeremények sorsolása napilaponként: 

1. napi sorsolás: 2019. július 2. 13:00 óra 
2. napi sorsolás: 2019. július 3. 13:00 óra 
3. napi sorsolás: 2019. július 4. 13:00 óra 
4. napi sorsolás: 2019. július 5. 13:00 óra 
5. napi és Fődíj sorsolás: 2019. július 8. 13:00 óra 

 

A nyertesek kiválasztására gépi sorsolás segítségével kerül sor. A Játékos a játékban való 
részvétellel elfogadja a hivatkozott sorsolást, és annak alkalmazását a játékban. A jelen 
szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül 1 nyertes kerül 
kisorsolásra naponta és napilaponként. További 1 Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, 
akik a nyertes helyébe lépnek a Nyertes Játékból történő kizárása esetén. 

A tartaléknyertes a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az 

esetben, ha a nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes szelvénye bármely okból érvénytelen, 

vagy a nyertes, illetve az előtte álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, vagy 

a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át.  

6.3 A nyertesek értesítése 

A Nyertesek nevét és lakcímük szerinti település nevét a Szervező a Napló, Zalai Hírlap, Vas 
Népe, Fejér Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Néplap, Somogyi Hírlap, 24 óra, Heves megyei 
Hírlap, Békés Megyei Hírlap, Új Dunántúli Napló, Petőfi Népe, Nógrád Megyei Hírlap, 
Dunaújvárosi Hírlap napilapokban  sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül közzéteszi. 
A Szervező a Játékosok által megadott telefonszámon értesíti a Játékosokat a nyereményről, 
valamint tájékoztatja a Játékosokat a nyeremény átvételének részleteiről. 

6.4. A nyeremény átadása 
 
A nyeremény átadására a Fődíj sorsolását (2019 július 2. napját) követő 30 napon belül a 
nyertesekkel egyeztetve a következő napilapok szerkesztőségi címein kerül sor: 

Petőfi Népe 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7. 
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Új Dunántúli Napló 7621 Pécs, Kisfaludy u. 6. 

Békés megyei Hírlap 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3. 

Heves Megyei Hírlap 3300 Eger, Trinitárius u. 1. 

24 óra 2800 Tatabánya, Mártírok u. 44. 

Somogyi Hírlap 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/a 

Új Néplap 5001 Szolnok, Mészáros L. u. 2. 

Tolnai Népújság 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. 

Fejér Megyei Hírlap 8000 Székesfehérvár. Fő u. 17. 

Napló 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10. 

Vas Népe 9700 Szombathely, Széchenyi u. 1. 

Zalai Hírlap 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-49. 
Dunaújvárosi Hírlap             2400 Dunaújváros, Vasmű u. 33. 

Nógrád Megyei Hírlap  3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6. 

 
A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 
tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át 
és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény készpénzre 
nem váltható, másra át nem ruházható. 

 

 

 

6.4. Kizárás a játékból 

A Pályázót a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény 
átvételére, ha: 

- a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,  
- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

 
- bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 

befolyásolni próbálta; 
- a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; 
- jelen szabályzat bármely pontját megsérti. 

 

 

 

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, 
és az ebből adódó, neki fel nem róható, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve 
annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk 
tekintetében. 
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8. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM 

8.1 Tájékoztatás 

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint 
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá 
személyes adataik védelmét.  
 
A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon 
kezelje: 

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam: 

Játékban részt 
vevő 
természetes 
személy neve 

• Játékban részt vevő 
nyertes azonosítása, 

• Játékban való 
részvétel, 

• Nyeremény 
kézbesítése/átadása, 

• Játékban részt vevő 
nyertes értesítése, 

• egyéb jogszabályi 
kötelezettségek 
teljesítése 

az érintett önkéntes 
hozzájárulása 
 

6 hónap  

Játékban részt 
vevő 
természetes 
személy címe 

• Játékban részt vevő 
azonosítása, 

• Játékban való 
részvétel, 

• Sorsolás lebonyolítása, 

• Játékban részt vevő 
értesítése, 

• egyéb jogszabályi 
kötelezettségek 
teljesítése 

az érintett önkéntes 
hozzájárulása 
 

6 hónap 

Játékban részt 
vevő 
természetes 
személy 
telefonszáma 

• Játékban részt vevő 
azonosítása, 

• Játékban való 
részvétel, 

• Játékban részt vevő 
értesítése, 

• egyéb jogszabályi 
kötelezettségek 
teljesítése 

az érintett önkéntes 
hozzájárulása 
 

6 hónap 

 

Nyertes játékos 

adóazonosító 

 

- jogszabályi 
kötelezettségek 
teljesítése 

 

jogi kötelezettség 

teljesítése, az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi 

 

8 év 
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jele vagy 

adószáma  

- Nyeremény 
kézbesítése/átadása 

XCII. törvény, a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény, a 

személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. 

törvény alapján 

 
A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, 
kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi 
elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes 
személy: 

Mediaworks Hungary Zrt., 
1034 Budapest, Bécsi út 122-124, 

adatekezeles@mediaworks.hu 

 
Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési 
tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha 
jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik.  
A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken 
érheti el: 
    • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

    • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
    • telefon: +36 (1) 391-1400 

    • fax: +36 (1) 391-1410 

    • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

    • honlap: naih.hu 

 

9. KAPCSOLAT 

A játék kapcsán érdeklődni lehet a +3694/999-120-as telefonszámon munkanapokon 08:00 és 
16:00 óra között. 

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 
játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül 
elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvedelem internetes 
oldalon olvasható. 

Amennyiben a Pályázó a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem 
fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező az 5. pontban megjelölt 
napilapokban és a www.veol.hu honlapon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt 

http://mediaworks.hu/adatvedelem
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biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét.  Pályázók tudomásul 
veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Szervező a nevüket és a lakcímük szerinti település nevét a következő napilapban közzétegye:  

Napló, Zalai Hírlap, Vas Népe, Fejér Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Néplap, Somogyi Hírlap, 
24 óra, Heves megyei Hírlap, Békés Megyei Hírlap, Új Dunántúli Napló, Petőfi Népe, Nógrád 
Megyei Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. 

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely 
kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.  

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak. 

A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.  

Kelt: Veszprém, 2019. június 7. 


