
„MOVEMBER Játék - Válaszolj és nyersz”  

nyereményjáték játékszabályzat  

 

 

A Wristband Kft. ( Wristband Kft. H-1022 Budapest, Bimbó út 26. Adószám: 14896051-2-41, 
Fővárosi Bíróság Cg.: Továbbiakban mint „Szervező és Lebonyolító” ) 

 

Nyereményjátékot a (továbbiakban „Játék” ) hirdet meg, 2018. november 28. 15:00 és 2018. 
november 30. 19:59 között a „Wristband karszalag és nyakpánt bolt” elnevezésű Facebook oldalon.  

 

A szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a nyeremények részben vagy 
egészben történő megtagadására, ha a játék közben visszaélés, vagy a feltételek megszegésének 
gyanúja merül fel, vagy vis major esetén. Továbbá arra, hogy a játékszabályzatot vagy magát a játékot 
kiegészítse vagy módosítsa, vagy megszüntesse, de arról a weboldalon keresztül köteles értesíteni a 
weboldal felhasználóit és a játékban résztvevőket.  

 

2; A játékban résztvevő személyek  

 

A játékban részt vehet minden Internet – felhasználó, aki a 18. életévét betöltötte, Magyarországon 
állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartalma alatt aktív Facebook regisztrációval 
rendelkezik. A játékra a jelentkezőknek saját nevükre regisztrált Facebook fiókkal kell rendelkezniük. 
A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és azok hozzátartozói sem ( 
Ptk. 8:1§(1) bekezdés 2.pont ).  

A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, 
kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.  

 

3; A játék időtartalma  

 

A játék 2018. november 28. 15:00 és 2018. november 30. 19:59 között tart.  

 

4; A játék leírása  

 

1. A játék felülete a Wristband karszalag és nyakpánt bolt ( Wristband Kft. egyik ) Facebook 
oldala:  



( https://www.facebook.com/karszalagnyakpant )  

2. A játékra jelentkezni kizárólag a Wristband karszalag és nyakpánt bolt ( Wristband Kft. ) 
Facebook oldalán  

(https://www.facebook.com/karszalagnyakpant ) található, MOVEMBER megadott poszt alá 
történő hozzászólássál lehet.  

3. A játékosok feladata, hogy a 2018. november 20-án kitett posztban feltett kérdésre 
válaszoljanak a játék időtartalma alatt. A játékosok hozzáoszlásukkal jogosultságot 
szerezhetnek a meghirdetett movember szilikon karkötő ajándékra választható fekete vagy 
fehér színben mint nyeremény. A játék lezárultát követően sorsolással választjuk ki azt az 5 
nyertest és 2 pótnyertest aki a nyereményben részesül. 

4. A sorsolás a facebookon használt lekérdezőnyelv (FQL) segítségével a poszt alatt keletkezett 
kommentek és azok szerzői lekérésével, majd véletlenszerűen való sorsolásával történik.  

5. A játékban részt vevők azonos eséllyel vesznek részt a nyereményjátékban, függetlenül attól 
hány hozzászólást írnak a játék alatt, így az egy hozzászólás vagy a több hozzászólást is 
egyszer szerepel a játékban mint komment szerző.  

 

5; A nyereményjáték nyereménye  

 

A nyereményjátékban 5 db movember szilikon karkötőt sorsolunk 5 nyertes részére.  

1 movember szilikon karkötő / 1 nyertes  

1 db szilikon karkötő fogyasztói értéke bruttó 495.- Ft  

 

6; A nyertesek megállapítása  

A nyereményjáték végén ( 2018. november 30-án ) az a játékos(ok) lehet(nek) jogosult(ak) az 5. 
pontban meghatározott nyereményre, aki a játék időtartalma alatt ( 2018.november 28. 15:00 és 
2018.november 30. 19:59) a 2018.november 28-án kitett Movember elnevezésű posztban a feltett 
kérdésre válaszolt.  

A játékban részt vevők azonos eséllyel vesznek részt a nyereményjátékban, függetlenül attól hány 
hozzászólást írnak a játék alatt, így az egy hozzászólás vagy a több hozzászólást is egyszer szerepel a 
játékban mint komment szerző.  

A fenti feltételnek megfelelt Játékosok közül a Szervező sorsolással választja ki azokat a nyerteseket, 
akik megnyerhetik az 5. pontban meghatározott nyereményeket.  

 

A sorsolás időpontja: 2018. november 30.  

 

A játékosok elfogadják, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Lebonyolító és Szervező 
jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak nincsen helye.  



 

A részvételhez szükséges feltételek és a végeredmény megállapítása az adott nyereményjáték lezárultát 
követően történik.  

 

A nyertesek megállapításánál a Szervező 5 nyertest és 1 tartalék nyertest sorsol.  

Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a szervező úgy a szervező a tartalék nyertest a 
sorsolás sorrendjében következő sorsolással választja ki.  

 

7; A nyertes értesítése 

 

A nyertesek megállapítását követően, de legkésőbb 2018. december 3. 16 óráig, a Szervező a 
Wristband karszlag és nyakpánt bolt Facebbok oldalán ( https://www.facebook.com/karszalagnyakpant 
) a játék alatt kommentben, illetve külön posztban teszi közzé a nyertesek vagy a tartalék nyertes nevét, 
melyhez a játékban résztvevők a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárultak. 

 

A nyerteseknek az értesítést követően 10 napon belül jelentkezniük kell a Szervezőnél privát Facebook 
üzenet / messenger -ben, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A kisorsolt nyertesről minden 
esetben visszaigazoló Facebook üzenetet várunk a nyertes közzétételétől számított 10 napon belül.  

 

A tartaléknyertest(eket) legkésőbb a nyertesek értesítését követő 12 napon belül értesítjük a Wristband 
karszalag és nyakpánt bolt Facebook oldalán ( https://www.facebook.com/karszalagnyakpant ) A 
nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát 
elvesztette, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosult.  

 

A nyertes a nyereményt a Szervező átváteli pont címén személyesen veheti át, vagy akadályoztatása 
esetén a Szervező postai úton juttatja el a nyereményt, melyre a nyertes kihirdetést követően 20 napja 
áll rendelkezésre. A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért amelyek a tárgynyeremény 
kiszállításakor vagy azután keletkeztek, függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a nyertes 
használatba vette vagy sem.  

 

A nyertes a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy a nyeremény személyes átvétele 
esetén az átadásról fénykép készül és azt a Szervező a Wristband Karszalag és nyakpánt bolt Facebook 
oldalán ( https://www.facebook.com/karszalagnyakpant ) esetlegesen közzéteheti.  

8; A Játékban történő részvétel visszavonása a Játékosok által  

 



A játékos a nyereményjátékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja a jelentkezését a 
hozzászólásinak törlésével, vagy a facebook@wristband.hu e-mail címre küldött leiratkozásával. 
Ebben az esetben a játékos a sorsoláson nem vesz részt.  

 

9; A Játékból való kizárás kritériumai 

 

A játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek illetve kerülhetnek azok, amelyekre igaz az alább 
meghatározott feltétek bármelyike:  

• a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik 
• rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív  
• politikai színezetű  
• bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásban megsért, vagy erre buzdít 
• pornográf elemeket tartalmaz  
• szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít 
• sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat  
• amelyek bármilyen fórumon ( offline vagy online) sértik a Szervező jó hírnevét, üzleti 

érdekeit, vagy bármely játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek.  

 

A játékból való kizárás a Wristband Kft. oldalairól való kitiltást vonhatja maga után.  

 

10; Kommunikáció a Wristband karszalag és nyakpánt bolt Facebook oldal üzenőfalán  

 

A játékos a játékon való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit.  

A játékra vagy a szervezőre vonatkozó negatív kommunikációt nem kívánunk folytatni se 
megjeleníteni így ezen tartalmak az üzenőfalról esetlegesen törlésre kerülhetnek. A bejegyzés ( poszt 
vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzőjét Facebook üzenetben értesítjük. A 
játékkal kapcsolatos kérdés és kifogást az oldal Admin-nak kérjük megküldeni üzenetben.  

 

11; A nyeremény adózása  

 

Tekintettel arra, hogy a játékban történő részvétel ingyenes és tétfizetéshez nem kötött, továbbá arra, 
hogy a kérdések megválaszolása kötött, így a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 
törvény hatálya alá nem esik, nem engedélyköteles és nem bejelentés köteles tevékenység. A 
nyeremény utáni adó és járulék terheket a Szervező viseli, és fizeti meg. Az esetleges postai 
költségeket a Szervező viseli és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj 
átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a nyeremény tárgyát képző utazással összefüggő, de a 
nyeremény részét nem képző költségeket – a játékos köteles viselni.  

A nyeremény készpénzre nem váltható!  



 

12; Adatkezelés, adatvédelem  

 

A nyereményjáték során személyes adatokat nem gyűjtünk , azok adatbázisba, illetve további 
felhasználásra nem kerülnek, kizárólag jelen játék céljából kezeli őket a Szervező.  

A személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, a kézbesítéshez, a kézbesítésének 
idejéig használja fel. A Szervező / Lebonyolító a Játékosok személyes adatait nem adja ki, nem teszi 
hozzáférhetővé harmadik személyek számára a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulása nélkül.  

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyereményekre történő jelentkezés során megadott személyes 
adataik megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező csupán a nyeremények esetleges elutasítása 
céljából használja fel és azt a Magyar Posta Zrt.-vel küldi ki. Az adatokat további marketing célú 
felhasználásra nem kerülnek!  

Továbbá ezen adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervező felelősség nem 
terheli.  

 

A játékosok a játékszabályzat elfogadásával – mely a Wrisband karszalag és nyakpánt bolt Facebook 
oldalán ( https://www.facebook.com/karszalagnyakpant ) a Movember játék poszt – kommentjével ad 
meg a Szervező részére.  

 

A játékosok a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a nyertes nevét közzéteszi a Wrisband 
karszalag és nyakpánt bolt Facebook oldalán ( https://www.facebook.com/karszalagnyakpant )  

 

Az adatokat a szervező a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kezeli a hatályos adatvédelmi 
tájékoztató szerint.  

 

 

WRISTBAND Kft.  

www.wristband.hu  

www.nyakpantbolt.hu  

 

2018.11.28.  

 

 



 

 
	  


