
„Arthro Forte” Nyereményjáték  

Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  

1. A Szervező adatai  

Név: FTC Waterpolo Kft.  

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129. 

Cégjegyzékszám: 01-09-967407 

Adószám: 23478110-2-43 

Telefon: +36709401320 

E-mail: vizilabda@fradi.hu 

 

2. Játékban való részvétel általános feltételei  

 

2.1. Résztvevők köre 

 

a. A „Nyerj Arthro Forte étrend-kiegészítő tablettát” nyereményjátékban (a 

továbbiakban: Játék) kizárólag az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött, természetes 

személy vehet részt, aki maradéktalanul megfelel a jelen Szabályzatban foglalt 

valamennyi feltételnek, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás 

bármely feltétele.  

 

b. A Játékban az alábbi országokban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

Játékosok vehetnek részt: Magyarország.  

 

2.2. Kizárt személyek köre 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottjai és azok 2013. évi V. törvény a 

Polgári Törvénykönyvről 8:1.§ (1) bekezdése szerint közeli hozzátartozói, beleértve a 

Szervezővel partneri kapcsolatban álló cégek alkalmazottjait és partnereket.  

Szervező automatikusan kizárja azon Játékosokat, akik a Játék szellemével ellentétesen nem 

valós karakterrel, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, nem saját tulajdonban lévő 

fényképpel, illetve – azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő, 

tisztességtelen magatartással megnöveljék – csalással vesznek részt a Játékban. A jelen 

pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni 

minden olyan kárt, amelyet a versennyel összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

A Játék folyamán – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, 

akik magatartása nem méltó a Játék, valamint a márka színvonalához. Amennyiben Játékos 

magatartása sérti a Szervező jóhírnevét, úgy Szervező a Játékost azonnali hatállyal kizárja a 

Játékból. 

2.3. Részvétel további feltételei 

A Játékban való részvétel feltétele a jelen Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató 

elfogadása. A Játékosok a Játékra való jelentkezésükkel fejezik ki a Szabályzat és az 

Adatkezelési Tájékoztató elfogadását.  
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A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat és Adatkezelési 

Tájékoztató szerint történik. Ha a Játékos a jelen Szabályzatot vagy az Adatkezelési 

Tájékoztatót – annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, hozzájárulását 

visszavonja vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, a Játékban nem vehet részt, illetve abból 

kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.  

A Játékos kizárólag saját személyes adataival vehet részt a Játékban.  

A Játékba történő jelentkezéssel a Játékosok elismerik, hogy a jelen Szabályzatban előírt 

feltételeknek megfelelnek.  

A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. 

3. A Játék leírása  

a) A Szervező által szervezett „Nyerj Arthro Forte étrend-kiegészítő tablettát” Játék a 

Szervező által üzemeltetett FTC Vízilabda Facebook (a továbbiakban: Facebook) 

oldalon érhető el.  

b) A Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt ítél oda azon kisorsolt 

Játékosok számára, akik a Játék időtartama alatt saját Facebook oldalukkal a Játék 

posztja alá kommentben megírják a Nyereményként megjelölt terméknek legalább egy 

összetevőjét.  

c) A Játékosok közül kizárólag azoknak a kommentjei kerülhetnek a zsűri elé, akik  

● az általuk írt komment közzétételével az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott 

Facebook profil adataik kezeléséhez, mint ráutaló magatartással hozzájárulnak,  

● az adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat, illetve a nyilvános 

közzétételt fenntartják a Játék időtartama, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt. 

4. A Játék időtartama  

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék Facebookon történő megjelenésének 

időpontjától (2022.07.14.), a Játék utolsó napján (2022.07.17.) 23.59 óráig lehetséges. A 

Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, 

azokat a Szervező nem fogadja el.  

5. Nyeremény és sorsolás 

 

5.1. Sorsolás 

A jelen Szabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok közül véletlenszerű gépi módszerrel 

kisorsolásra kerül összesen 2 nyertes. A kiválasztás végleges és megmásíthatatlan.  

Sorsolás ideje: 2022.07.19., 10.00 

 

A sorsolás nem nyilvános. 
 

5.2. Nyeremény 



A kisorsolt nyertes az alábbi nyereményben részesül:  

1 db Arthro Forte étrend-kiegészítő tabletta - 120 tablettás kiszerelés 

 

5.3. Nyereményre vonatkozó szabályok  

a) A nyereményt nem lehet más termékre, készpénzre vagy egyéb kedvezményre váltani, 

továbbá a nyeremény nem átruházható vagy helyettesíthető, kivéve, ha a Szervező 

máshogy nem rendelkezik.  

b) A nyerteseket a Szervező a Játékhoz használt Facebook profilra küldött üzenetben a 

sorsolás napját követő 3 munkanapon belül értesíti.  

c) A Szervező a nyertes pontos nevét Facebook üzenetben kéri el.  

d, A nyeremény a Szervező által megjelölt BioTechUSA üzletben vehető át. 

e) Amennyiben a nyertes az adatait az értesítő üzenet elküldését követő 3 munkanapon belül 

nem közli a Szervezővel, vagy nem veszi át a nyereményét 3 munkanapon belül, úgy elveszíti 

a nyereményre való jogosultságát.  

6. Adatvédelmi rendelkezések  

a) A Szervező a Játék lebonyolítása, a nyertesek kiválasztása, valamint a nyertesek 

kiértesítése érdekében kezeli a Játék időtartama alatt megadott személyes adatokat a Játék 

lebonyolításához szükséges mértékben és időtartamig. A Játékban való részvételhez 

önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnia a Játékosnak.  

b) Az Adatkezelő csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat 

használja fel a Játék lebonyolítása céljából. Játékos a Szervező adatkezelésével összefüggő 

szabályokról részletes információkat az Adatkezelési Tájékoztatóban talál.  

c) A Játék során a Játékosok csak saját személyes adatot jogosultak megadni. Az Adatkezelő 

a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem 

vállal felelősséget.  

7. Vegyes rendelkezések  

a) A Játékra történő jelentkezés nem jogosítja fel a Játékost automatikusan a nyereményre.  

b) Jelentkezők a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség 

esetén a Szervező közösségi médiához tartozó bármely oldalán minden egyéb térítés és 

engedély nélkül közzé tegye a nevüket.  

c) Szervező a Játékra történő jelentkezés során fellépő hibákért, hiányosságokért, szállítási 

késedelemért semmilyen felelősséget nem vállal.  

d) A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségeket Szervező viseli. Szervezőt a 

Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 

kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. üzletbe történő eljutás 

költsége) a Játékost terhelik.  



e) A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk, Facebook 

profiljuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk 

viselik. 

f) A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a 

Játékot tartalmazó weboldal, közösségi média felület technikai okokból időszakosan nem 

érhető el.  

g) A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor, egyoldalúan megváltoztassa a jelen 

Szabályzatot vagy megszakítsa a Játékot. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi 

az FTC hivatalos weboldalán (fradi.hu) vagy azon a platformon, ahol az adott Játékot 

meghirdette.  

h) Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar 

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. i) A Játék semmilyen formában 

nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is 

kapcsolódik hozzá.  

j) A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden a Játékhoz vagy azzal kapcsolatban 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 Játékost terheli. 

 

2022.07.13.  

FTC Waterpolo Kft. 


