
 

   

RÉSZVÉTELI- ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
 

 
  

1. HATÁLY:  

A jelen részvételi- és nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) a Europe Direct Veszprém és 

fenntartója, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: VKIK) (székhely: 8200 Veszprém, 

Radnóti tér 1.) mint szervezők (továbbiakban: „Szervezők”) által működtetett Facebook oldalon (Europe Direct 

Veszprém) és weboldalon (www.veszpremikamara.hu) meghirdetett, Magyarország EU-csatlakozásának 18. 

évfordulóját megünneplő alábbi, önállóan teljesítendő túrára és az azzal egybekötött nyereményjátékra vonatkozik.  

  

A túra és a kapcsolódó nyereményjáték (továbbiakban: Esemény) neve:  

18 év EUrópában – 18 kilométer Veszprém megyében  

 

Időtartama: 2022. május 9. 00.01 – 2022. június 5. 23.59 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/europedirectveszprem 

Honlap: www.veszpremikamara.hu 

 
 

2. RÉSZVÉTEL:  

Az Eseményen részt vehet az a 16. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, aki 

rendelkezik Facebook profillal és Veszprém megyében tartózkodási vagy lakóhellyel (továbbiakban 

Résztvevő).  

 

Az Eseményből – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik az Esemény 

szellemével ellentétesen, egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag az eseményre létrehozott e-

mail-címmel vesznek részt az Eseményen, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő 

magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon 

történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják 

cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől 

a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, 

vagy nem valós Facebook-profillal vesznek részt az eseményen, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a 

saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek 

megtéríteni minden olyan kárt, amelyet az Eseménnyel összefüggésben a Szervezőknek okoztak. Továbbá 

Szervezők fenntartják a jogot, hogy vitás esetben a Résztvevőt kizárják az Eseményből.  

 

A Játékból továbbá ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói és e személyek 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ben meghatározott közeli hozzátartozói. 

Az Eseményen való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.   

A részvétel ingyenes.  

 

 

https://www.facebook.com/europedirectveszprem
https://www.facebook.com/europedirectveszprem
http://www.veszpremikamara.hu/
https://www.facebook.com/europedirectveszprem
http://www.veszpremikamara.hu/


 

   

Egészségi állapot: 

Résztvevő kijelenti, hogy az Eseményen saját felelősségére, egészségesen, a távra felkészülten indul.  

Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotváltozásért a Szervezőket nem terheli felelősség.  

 

Résztvevő vállalja, hogy a saját maga által választott útvonalon, az oda vonatkozó KRESZ szabályokat és 

előírásokat betartja. Az útvonalon történt balesetekért és a Résztvevő okozta káreseményekért a Szervezőket 

felelősség nem terheli. 

 

Covid-protokoll és szabályok:  

Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a járványügyi helyzet miatt országos és helyi korlátozások lesznek 

érvényben az esemény időtartama alatt, akkor az ezek megszegéséből eredő mindennemű felelősség a Résztvevőt 

terheli.  

 

Teljesítés módjai:  

• a távot lehet gyalog, futva, kerékpározva, úszva, evezve stb. teljesíteni.  

Az egyetlen feltétel erre vonatkozóan, hogy aktív, kültéri mozgás történjen.  

• 60 év felett engedélyezett az elektromos rásegítéssel rendelkező kerékpár használata.  

Tilos a távot azonban más, elektromos meghajtású sporteszközzel teljesíteni.  

• A táv teljesíthető egyedül, párosan, családdal, barátokkal stb., azonban a nyereményjátékban való 

részvételhez minden résztvevőnek teljesítenie kell a 2. és 3. pontban írtakat. 

 

Táv:  

• 18 km táv; 

• kötetlenül, Veszprém megyében bárhol teljesíthető 2022. május 9. 00.01 – 2022. június 5. 23.59 között; 

• nem kötött szintidőhöz, azonban a táv megkezdésének napján kell teljesíteni a teljes távot. 

• az útvonal választásánál ELŐNY, de nem feltétel, hogy valamilyen európai uniós támogatásból 

megvalósult fejlesztés mellett, vagy Natura2000 természetvédelmi területen haladjon el.  

 
 

3. TÁV TELJESÍTÉSÉNEK BIZONYÍTÁSA: 

• az aktivitást rögzíteni kell bármilyen, arra alkalmas applikációval, az eredményt el kell menteni vagy 

képernyőképet készíteni (printscreen, amin egyértelműen láthatók a teljesített távhoz tartozó információk); 

• a táv teljesítése közben készíteni kell legalább egy fotót, amelyen a Résztvevő is szerepel. 

• az eredményt és a képet posztolni kell a Facebookra (Instagram opcionális) az alábbi két hashtaggel: 

#18évEU18kmVeszprém és #legyalogoltam / #letekertem / #lefutottam / #leúsztam / #leeveztem stb. 

szavak valamelyikét (a teljesítés módjától függően). 

• az eredményt és a fotót el kell küldeni e-mailben a veszprem@europedirect.hu e-mail címre a 

Résztvevő elérhetőségeivel (név, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, lakcím, saját Facebook 

profil linkje) együtt legkésőbb 2022. június 5. 23.59-ig. 

   

 

4.  NYEREMÉNYSORSOLÁS:  

A 2. és 3. pontban írt feltételek mindegyikét teljesítő Résztvevő automatikusan részt vesz a nyereménysorsoláson. 

A zárt sorsolásra online formában a https://www.random.org/ oldal segítségével kerül sor 2022. június 10-én.  
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5. NYEREMÉNYEK:  

– 1. kisorsolt játékos nyereménye: 1 db Decathlon ajándékutalvány 25 000 Ft értékben 

– 2. kisorsolt játékos nyereménye: 1 db páros belépő a Betekints Wellness és Konferencia Hotel wellness részlegébe 

– 3. kisorsolt játékos nyereménye: 1 db családi belépőjegy a Pannon Csillagdába 

– 4. kisorsolt játékos nyereménye: 1 db Europe Direct ajándékcsomag  

 

A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók. 

Pótnyertes nem kerül kisorsolásra semmilyen esetben sem.    

  

6. NYERTESEK KIÉRTESÍTÉSE: 

A Szervezők a nyertesek neveit a Europe Direct Veszprém Facebook oldalán teszik közzé. A nyertes ezen személyes 

adatának nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervezők a nyertesekkel az eredményt közvetlenül is közlik egy-

egy privát e-mailben legfeljebb 5 munkanapon belül. A nyertesek a privát üzenet kézbesítését követő 8 napon belül 

kötelesek választ adni. Amennyiben a nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel a megadott 

időintervallumon belül, akkor a nyereményre való jogosultsága megszűnik.  

  

7. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:  

A nyereményeket (a Europe Direct ajándékcsomag kivételével) a nyertesek kizárólag személyesen, a Szervezők 

székhelyén (8200 Veszprém, Radnóti tér 1. I. emelet 201. iroda), a privát értesítést követő 30 napon belül vehetik 

át.   
 

Ha a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a 

nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes 

esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes 

törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.  

  

A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervezők viselik, azonban 

egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei stb.) a nyertest terhelik.  

 

8. ADATKEZELÉS: 

Az Eseménnyel kapcsolatos adatkezelés tekintetében a VKIK minősül adatkezelőnek. Az adatkezelésre a hatályos 

jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat szerint kerül sor. A VKIK a megadott személyes adatokat 

kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.   

  

Az adatkezelés célja: az Esemény lebonyolítása, a 2. és 3. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzése, a 

nyeremények kézbesítése.   

  

Az adatkezelés jogalapja: a résztvevők önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen 

kinyilvánított hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).   
  

A kezelt személyes adatok köre:   

• a Europe Direct ajándékcsomag kivételével valamennyi nyeremény esetében: név, lakcím, telefonszám, születési 

hely és idő, adóazonosító jel;  

• a Europe Direct ajándékcsomag esetén: név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő. 

• valamennyi érintett esetében: az applikációból, képernyőképből kitűnő, a fizikai aktivitásra, annak tartamára, 

intenzitására, helyszínére vonatkozó, valamint egyéb személyes adatok. 

Az adatkezelés időtartama:  

A Europe Direct ajándékcsomag nyertesének személyes adatai az Esemény lezárását követő 45 napon belül törlésre 

kerülnek, míg a többi nyertes adatait a VKIK a hatályos számviteli szabályok szerint kezeli. 

https://betekints.hu/wellness
http://csillagda.net/


 

   

A Résztvevő az Eseményen való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a fentebb részletezett adatkezelés célját 

megértette. A Résztvevő személyes adatait a VKIK további, harmadik személyeknek nem adja át, adatfeldolgozót 

nem alkalmaz.  
  

A Résztvevő az Eseményen való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről. A Szervezők a 

tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállalnak.  
 

Az érintett jogai: az érintett személy 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  

b) kérelmezheti azok helyesbítését,  

c) kérelmezheti azok törlését,  

d) visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét nem érinti; 

e) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének 

korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy 

hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék), 

f) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,  

g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy 

a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 

ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák a közös adatkezelők. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:  

• Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. 

személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) 

elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes adatokat 

tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.  

• Amennyiben az érintett személyes adatainak törlését kéri az adatok rendelkezésre bocsátása után, az 

Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli, az érintett azonban nem vehet részt a sorsoláson, hiszen a 

nyeremények kézbesítéséhez az adatkezelés elengedhetetlen. 
 

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:  

A személyes adatok helytelen vagy pontatlan megadásáért, szállítási késedelemért a Szervezők nem vállalnak 

felelősséget. A Résztvevő az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. 

Az adatok helytállóságát az Esemény során (vagy azt követően) a Szervezőknek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel 

kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőt terheli. 

A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért az Eseményben való 

részvétellel összefüggésben, továbbá az Esemény, vagy annak lebonyolításának esetleges hibáiból, hiányosságaiból 

eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az 

emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervezők nem 

vállalnak felelősséget azért, ha az Esemény időtartama alatt az azt tartalmazó weboldalak technikai okokból 

időszakosan nem érhetők el. 
  

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden, az Eseményhez feltöltött hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások 

vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervezők jó 

hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervezők megítélése szerint bármely módon sértő közlést 

töröljenek, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt kizárják.  

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett  

megszervezve.  Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassák.  

   

Veszprém, 2022. április 27. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

