Az Európai Friss Csapat nyereményjátékának szabályzata
Az Európai Friss Csapat nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) szervezője,
lebonyolítója és adatkezelője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Székhelye: 1115
Budapest Bartók Béla út 105-113., Adószáma: 18399257-2-43, Statisztikai
azonosítószáma: 18399257-9499-541-01, továbbiakban: „Szervező”).
1. A Játékban résztvevők köre
A Játékban kizárólag olyan 18. életévüket betöltött természetes személyek
vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt, jelen játékszabályzat és az Adatkezelési
Tájékoztató

megismerésével,

valamint

az

adatkezeléshez

hozzájárulásuk

megadásával sikeresen feliratkoznak a Európai Friss Csapat nyereményjátékra.
A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt azonban (a fenti feltételek
teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik
ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben
közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében
végeznek

munkát

munkaszerződésük

alapján,

ide

értve

mindazon

munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége
alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az
előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban kizárólag olyan 18. életévüket betöltött természetes személyek
vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt, az Adatvédelmi Tájékoztató és jelen
nyereményjáták szabályzat elfogadásával, valamint az adatkezeléshez adott
hozzájárulással sikeresen feliratkoztak az Európai Friss Csapat adatbázisába
(továbbiakban: Résztvevő).
A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
3. Játék időtartama és menete

A játék időtartama: 2022. április 22. 08:00 – 2022. május 14. 19:00
A Szervező a Penny diszkontáruházakban a Játék időtartama alatt a Point-Of-Sale
kitelepüléseken egy 10 kérdésből álló kvízt biztosít, aminek 80%-os kitöltése után
tud a Résztvevő feliratkozni a nyereményjátékban való részvételre neve, email
címe és telefonszáma megadásával.
A Játékra való feliratkozás tehát a jelen játékszabályzat teljes körű elfogadását
jelenti. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt
szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy
megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot
tesz.
4. Nyeremény, sorsolás
Szervező a Játék időtartama után az alábbi időpontban 1 fődíj nyertest és 9 további
nyertest választ az érvényesen feliratkozott azon Résztvevők közül, akik
megfelelnek a 2. pontban foglalt követelményeknek, a játék időtartamát követő
harmadik munkanapon 12 óra 00 percig. A Résztvevők közül a nyerteseket a
Szervező random sorsoló program segítségével választja ki.
A nyertesek kiválasztásának időpontjai: 2022. május 18.
Szervező a nyertesek kiválasztása során összesen 1 fődíj tartaléknyertes és 3
további tartaléknyertes Résztvevőt választ ki a random soroló program
segítségével. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes
Résztvevő regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Résztvevő a
Játékból egyéb okból kizárásra kerül, valamint, ha nyertes Résztvevő a jelen
játékszabályzatban meghatározottak szerint nem jelentkezik nyereményéért.
A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevőkkel emailben. Az értesítést követően a nyertesnek 5 nap áll rendelkezésére, hogy
nyereményéért válaszüzenetben vagy e-mail útján jelentkezzen. Amennyiben ezt
nem teszi meg, úgy automatikusan a választáskor másodikként kihúzott tartalék
nyertes Résztvevő válik jogosulttá a nyereményre.

A nyeremény pénzre nem váltható!
5. A nyeremény
A fődíj nyertes nyereménye:
•

Egy darab maximum 2 fő felnőtt és maximum 3 fő gyerek részére biztosított
2 napos családi hétvége a Nyíregyházi Vadasparkban (szállás 1 éjszakára
félpanzióval és 2 napos belépővel az állatparkba),

•

egy darab Európai Friss Csapat ajándékcsomag.

A további nyertesek nyereménye:
•

egy darab Európai Friss Csapat ajándékcsomag.

6. Egyéb rendelkezések
A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható
események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely
számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a
nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére.
Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű
közleményt jelentet meg az Európai Friss Csapat weboldalán. A Szervező továbbá
jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt
feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés
nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát
különösebb indokolás nélkül visszavonja.
A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló
értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi az Európai
Friss Csapat Facebook oldalán, illetve a www.frutti-veggi.hu honlapon, így az
egyes Résztvevők személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az
előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

7. Felelősség
A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Résztvevők
figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes
elolvasására.

A

Szervező

semmiféle

felelősséget

nem

vállal

egyetlen

Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó
jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt
rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.
8. Adatkezelési tájékoztató
A Játék adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.frutti-veggi.hu weboldalon
“Adatkezelési tájékoztató az Európai Friss Csapat nyereményjátékkal kapcsolatos
adatkezeléshez” elnevezéssel.

