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Részvételi- és játékszabályzat – „Nyerj VIP belépőt a tavaszi derbire shop.fradi.hu 
vásárlásoddal!” 

1. Az FTC Kereskedelmi Kft. /székhelye: 1091, Budapest, Üllői út 129. (a továbbiakban: 
Szervező) által szervezett és lebonyolított „Nyerj VIP belépőt a tavaszi derbire 
shop.fradi.hu vásárlásoddal!” elnevezésű nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) 
kizárólag azon devizabelföldi, 16. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes 
személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek 
körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a 3. pontban 
meghatározott feltételeket teljesíti.  

 
 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti. 
 

2. A Játék ideje 
 
2022.01.24. – 2022.02. 21. 
 

3. A Játék menete 
 
A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék ideje alatt a megújult Shop.fradi.hu 
oldalra regisztráljon, feliratkozzon a Fradi Shop hírlevélre és a Játék ideje alatt 
legalább – szállítási költség nélkül - bruttó 20.000 forint értékben vásároljon a 
Shop.fradi.hu oldalról terméket egyösszegű költéssel. 
A Játékban történő részvétel feltételei: 

• regisztrálni szükséges a Shop.fradi.hu oldalra 
• feliratkozás a Shop.fradi.hu hírlevélre. 

 
A Játékban történő részvétel lehetséges módjai: 
1. Vásárlást megelőzően a regisztráció során, a Shop.fradi.hu oldalon történő 

regisztrációval a rubrikák jelölésével el kell fogadni a Szabályzatot, valamint az 
Adatkezelési tájékoztatót, továbbá a hírlevél feliratkozást. 

 
VAGY 
  
2. Ha már korábban regisztrált a Shop.fradi.hu oldalon, úgy a Shop.fradi.hu 

oldalon történő vásárlással a kosár véglegesítését követően, a fizetést 
megelőzően szükséges a Játékban történő részvételt jelezni a Szabályzat, valamint 
Adatkezelési tájékoztató, és a hírlevél feliratkozás rubrika jelölésével. 

 
A Shop.fradi.hu oldalról történő vásárlást jelentik mindazok a vásárlások, amelyeket a 
vásárlók házhozszállításra vagy személyes átvételre rendelnek.  

A Játék végét követően, a fenti valamennyi feltételt teljesítő Játékosok között összesen 
10 db Nyertes kerül kisorsolásra véletlenszerű gépi módszerrel, akik az alábbi 
nyereményekre válnak jogosulttá: 
 

• bruttó 20.000 Ft és 59.999 Ft végösszegű egyszeri vásárlások között: 4 db 
páros VVK belépőjegy a tavaszi derbire. 
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•  bruttó 60.000 Ft és 79.999 Ft végösszegű egyszeri vásárlások között: 3 db 
páros Telekom belépőjegy a tavaszi derbire. 

 
• bruttó 80.000 Ft és 99.999 Ft végösszegű egyszeri vásárlások között: 2 db 

páros MVM Gold belépőjegy a tavaszi derbire. 
 

• bruttó 100.000 Ft vagy afeletti végösszegű egyszeri vásárlás esetén: 1 db 
páros edzéslátogatást1 a Ferencvárosi Torna Club elsőszámú 
labdarúgócsapatának edzésére előre egyeztett módon, és páros MVM 
Gold belépőjegyet a tavaszi derbire. 

 
A fent meghatározott megnyerhető mérkőzésjegyek (a továbbiakban Nyeremény) 
a 2021/22-es idény tavaszi szezonjában – tervezetten 2022.04.23-án, - 
megrendezésre kerülő FTC-Újpest FC mérkőzésre szólnak. A mérkőzés 
időpontjának változtatási jogát a Szervező fenntartja, azzal, hogy az az MLSZ 
versenykiírása alapján kerül megrendezésre.  
 
A sorsolás időpontja: 2022.02.24-én  

 
A sorsolás nem nyilvános. 

A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. 

A Nyeremény készpénzre nem váltható, illetve más mérkőzésre nem átváltható. 
 

4. Nyertes értesítése 
 
A Szervező a sorsolás után a Shop.fradi.hu oldalon a profilhoz regisztrált e-mail címen 
5 napon belül értesíti a nyertes Játékost e-mailen keresztül. A Szervező az e-mailben 
tájékoztatja a nyertes Játékost a Szervező elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes 
Játékos az e-mail kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az e-
mailben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény 
átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. Sem a  Szervező, sem pedig 
a Szervezőnem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem 
saját Shop.fradi.hu profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a 
Nyertes 5 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott 
elérhetőségen, akkor a Nyereményre való jogosultsága megszűnik. 
 
Ha a Játékos 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 Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 

                                                           
1 A nyertesnek és kísérőjének az edzés megtekintéséhez rendelkeznie kell Fradi szurkolói kártyával, illetve az FTC-MVM 
Népligeti Sportközpontba történő belépésével elismeri, hogy megismerte és tiszteletben tartja az FTC-MVM Népligeti 
Sportközpont pályarendszabályát. A pályarendszabályzat elérhető […] 

Szeretnénk ezt valamilyen módon megjeleníteni, viszont ez nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, csupán az 
edzéslátogatásé. 
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5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, 
akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vagy Google fiókkal 
regisztrál a shop.fradi.hu honlapon és vesz részt a Játékban, abból a célból, hogy 
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, 
tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan 
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező 
fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból. 
 

6. A Nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget 
a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének 
helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik.  

 
7. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten 

hozzájárulnak ahhoz, hogy 
7.1 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden 

rendelkezését; 
7.2 a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket nyilvános program 

keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül és külön hozzájárulás esetén 
publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertes nevét és képmását a médiában 
és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban a 
Játékkal kapcsolatos kommunikációja során. 
 

8. Adatkezelés: 
 
A Játékosok a személyes adataik kezelésével összefüggésben a Szervező Adatkezelés 
Tájékoztatójában érhet el bővebb tájékoztatást. Az Adatekezelési Tájékoztató elérhető 
ITT. A Játékos érintetti jogairól a Szervező 1. pontban megadott elérhetőségein 
érdeklődhet. 

9. A Szabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló Shop.fradi.hu oldalon érhető el. A Játékos 
a Játékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a 
Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért 
felelősséget nem vállal. 
 

10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő 
egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.  

 
11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékhoz feltöltött 

leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai 
hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező. 
üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése 
szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a 
Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a 
jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli. 
 
 

12. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben 
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet 
meg a Szervező a Shop.fradi.hu oldalon. 

https://shop.fradi.hu/uploads/docs/nyeremenyjatek_adatkezelesi_2022_01.pdf
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13. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor 

megváltoztassa. 
 

 
 
Budapest, 2022. január 21. 


