A Borsodi Sörgyár Kft. által szervezett „BORSODI: Szurkoljunk együtt hazai pályán!”
elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata

1. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.1. A Borsodi Sörgyár Kft. (székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi u. 81., cégjegyzékszáma: 05-09019849, a továbbiakban: „Szervező”), mint az alábbi játék (a továbbiakban: „Játék”)
Szervezője kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött,
magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes
személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a 2. pontban megjelölt
termékekből legalább 1 korsót (0,5 liter) vásárolnak bármelyik, a promócióban részt vevő
vendéglátó egységben, vagy 5 db Borsodi terméket vásárolnak a promócióban részvevő
kiskereskedelmi egységekben. A részt vevő vendéglátó egységek és kiskereskedelmi egységek
listája a www.borsodi.hu oldalon érhető el.
1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat
a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zsolna
utca 5. II. em. 3.) (”Lebonyolító”) látja el.
1.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító munkavállalói, szerződött partnerei
és azok munkavállalói, illetve e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott
hozzátartozói.
1.4. A Játékos a 4.1.1. pont szerinti sorsjegy azonnali nyereményre történő beváltásával, illetve
4.2.2. pont szerinti Pályázatának beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen
játékszabályzatban foglaltakat, ide értve az adatkezelésre vonatkozóan adott tájékoztatást is.
2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK
A játékban a Szervező által gyártott / forgalmazott, 2017. november 1. és 2017. december 1.
között vásárolt 1 korsó (0,5 liter) kiszerelésű, bármilyen típusú „Borsodi” csapolt termék vesz
részt a promócióban részt vevő vendéglátó egységekben, illetve kiskereskedelmi egységekben
vásárolt bármilyen Borsodi termék vesz részt, amelyből a kiskereskedelmi egységben 5 db
vásárlása esetén vehet részt a Játékos a Játékban, kivéve a Borsodi Friss termékek és 6 darabos
Borsodi kiszerelés.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2017. november 1. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2017. december 1. napján 23 óra
59 perc 59 mp-ig tart, illetve a készlet erejéig. Ennek megfelelően a 4.2.2. pont szerinti
Pályázatok beérkezésének határideje is 2017. december 1. 23 óra 59 perc 59 másodperc.

4. A JÁTÉK MECHANIZMUSA, A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
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A Játék során a Játékosok azonnali nyereményekben részesülhetnek a promócióhoz csatlakozó
vendéglátó és kiskereskedelmi egységekben, illetve az azonnali nyereményben nem részesülő
Játékos a kapott sorsjegyet kitöltve (név, cím, elérhetőségek (telefonszám, email és lakcím))
bedobhatja a vendéglátó és kiskereskedelmi egységben ebből a célból kiállított promóciós
gyűjtődobozba („Pályázat”). Ezek közül aztán a Fődíj meghatározott időpontokban kerül
kisorsolásra (Fődíj).
4.1. AZONNALI NYEREMÉNYEK
4.1.1. Minden Játékos, aki vásárol a promócióban részt vevő vendéglátó egységekben egy 0,5
literes korsó csapolt Borsodi sört, választhat az egységben elhelyezett kaparós sorsjegyekből
1 (egy) darabot. Minden Játékos, aki a promócióban részt vevő kiskereskedelmi egységekben
vásárol 5 db Borsodi terméket – a 2. pont szerint -, válaszhat az egységben elhelyezett kaparós
sorsjegyekből 1 (egy) darabot. Amennyiben a Játékos részére átadott sorsjegy kaparófelülete
alatt a nyerésre utaló felirat található, akkor a játékos az adott nyeremény azonnali átvételére
jogosult a készlet erejéig. Minden 5. (ötödik) sorsjegy rejt valamilyen ajándékot (összesen
3200 (háromezer-kettőszáz) db korsó (0,5 liter) csapolt Borsodi; 13 720 (tizenháromezerhétszázhúsz) db nyakpánt; 1470 (egyezer-négyszázhetven) db sál; 820 (nyolcszázhúsz) db
focilabda). Egy Játékos maximum 2 (kettő) db sorsjegy átvételére jogosult egy nap.
4.1.2. A „nem nyert” feliratot tartalmazó sorsjegyet húzó játékosok – az ebben az esetben
kapott sorsjegy kitöltésével és beküldésével – részt vehetnek a hetente sorra kerülő
sorsoláson. Az azonnali nyereményekben részesülő játékosok az azonnali nyereményre
jogosító sorsjegyükkel a Játéknak a 4.3. pont szerinti részében nem vehetnek részt.
4.1.3. Az azonnali nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
4.1.4. Az azonnali nyereményre a Játékos csak abban az esetben jogosult, ha a részt vevő
vendéglátó vagy kiskereskedelmi egység részéről átadott nyeremény mellé átadott átvételi
elismervényt kitölti. A Játékosok a készlet erejéig részesülhetnek azonnali nyereményben. Az
egyes azonnali nyeremény fajták darabszámait a 4.1.1. pont tartalmazza. A nyertes Játékosok
kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a fentiekben
leírtak alapján sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok
nem tesznek eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező
vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételére újabb
lehetőséget nem tud biztosítani.
4.2. FŐDÍJ NYEREMÉNYEK
a) A Játék ideje alatt az érvényes Pályázattal nevező Játékosok az alábbi nyereményekben
részesülhetnek:
Fődíj: összesen 40 (negyven) db páros belépő
- 1+1 főre szóló belépő a DVTK 4.3.2 pontjában meghatározott időpontban
megtartandó futballmérkőzésére, ehhez kapcsolódóan
- 1+1 fő szállítása (autóbusszal a mérkőzés helyszínére), amelyhez jár további
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1+1 főnek fejenként 2 (kettő) korsó
A 40 (negyven) db fődíj, 2 (kettő) különböző DVTK futballmérkőzésre vonatkozik,
amelyeknek időpontjai a 4.3.2. pontban kerülnek meghatározásra.
b) A 40 (negyven) db fődíj a promóció alatt, illetve a lezárását követően kerül kisorsolásra
a 4.3.2. pontban meghatározott sorsolási időpontokban, az aktuális sorsolást
megelőző héten beérkezett összes érvényes Pályázat közül.

c) A jelen pont szerinti nyeremények készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre,
vagy más nyereményre nem válthatók át, de másra átruházhatók.
d) A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen pontban meghatározott valamennyi
nyeremény kiosztásra/kisorsolásra kerül az érvényes Pályázatot eredményesen
benyújtó Játékosok között.
e) A Játékban 1 (egy) Játékos maximum 1 (egy) darab Fődíj megnyerésére jogosult.
4.3. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
4.3.1. A Pályázat benyújtásának menete
a) A Játék jelen pont szerinti szakaszában való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 4.1.1.
pont szerint átvett, azonnali nyereményre nem jogosító sorsjegyet az adataival kitöltve
(név, cím, elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím és lakcím)) a vendéglátó vagy
kiskereskedelmi egységben található, ebből a célból kiállított promóciós gyűjtődobozba
dobja be (Pályázat). Csak valamennyi előbbi adat maradéktalan megadása esetén
érvényes a Pályázat!
b) A Játék időtartama alatt 1 (egy) Játékos többször is nyújthat be érvényes Pályázatot,
azonban 1 (egy) vásárlás alkalmával csak egyszer. Ha valaki több Pályázatot kíván
benyújtani, akkor minden alkalommal újabb vásárlás alkalmával kapott sorsjegy
szükséges hozzá. 1 (egy) Játékos maximum 2 (kettő) db sorsjegy átvételére jogosult 1
(egy) nap.
c) A Játékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak
megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen
elütés, technikai hiba, stb. miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem
kerülnek figyelembe vételre a Játékban. Azok a Pályázatok, amelyek a
Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból
automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
d) A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb
gondossággal járnak el a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle
felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért,
adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem
vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék
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technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező,
mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben
írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten
kizár.
e) A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező vagy
Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos
bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a
Játékból kizárhatja a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján. A Játékból - a Szervező
vagy Lebonyolító megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy
nem létező személyek adataival, vagy hamis, vagy hamisított sorsjeggyel vesznek részt
a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással
megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb
Játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik 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.
A Szervező jogosult megtagadni mindazon Fődíjban részesülőt személy szállítását, akik
figyelmen kívül hagyják a Szervező, a Lebonyolító vagy a Szervező által igénybe vett
egészségügyi és biztonsági személyzet utasításait, illetve arra alkalmatlan, különösen
ittas állapotban kívánja igénybe venni a Fődíjban foglalt szolgáltatásokat.
A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen
magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a
Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban
közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.
f) A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot,
hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázat benyújtás, szabálytalan játék, visszaélés, vagy
ezek gyanúja, továbbá a www.borsodi.hu oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű
illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a
Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok
regisztrációját, benyújtott Pályázatait részben vagy egészben töröljék.
4.3.2. A sorsolás módja
a) A Fődíj nyereményekre vonatkozó sorsolások időpontjai, ahol mérkőzésenként 20-20
(húsz-húsz) db Fődíj kerül kisorsolásra:
- 11.13. napján 10:30 óra (11.25-i mérkőzésre)
- 11.27. napján 10:30 óra (12.09-i mérkőzésre)
b) A sorsolásokra közjegyző jelenlétében, az adott héten addig összegyűjtött összes „nem
nyert” sorsjegy közül, kézi sorsolással kerül sor a Lebonyolító Irodájában (1054
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Budapest, Hold utca 27.). A sorsolás nyilvános. A Lebonyolító részére kisorsolt nyertes
neve a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Lebonyolítónak
megismerés céljából.
c) A sorsolásokon a nyertesek nevei kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének
megfelelően.
d) A Lebonyolító a sorsoláson minden nyeremény tekintetében 1 (egy) nyertest és 1 (egy)
tartaléknyertest sorsol ki.
e) Abban az esetben, amennyiben a Fődíj nyertesének bármelyike vagy az előbbi személy
Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, és így
érvénytelenség miatt kizárásra kerül, helyette tartaléknyertesként kisorsolt Pályázat
beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen
Játékszabályzat valamennyi feltételeinek.

4.3.3. A nyeremények átadása
a) A Lebonyolító nyeremények nyerteseit a Játékosok jelen Szabályzat szerinti
kiválasztását követően a nyerést követő héten e-mailben vagy más, kizárólag a
Pályázatból kitűnő adat szerinti információból nyert bizonyítható módon értesíti a
nyeremények átvételének részleteiről. A Lebonyolító a nyertességről szóló e-mail
üzenetet a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre juttatja el.
b) A Lebonyolító a nyereményeket – eltérő értesítés hiányában – a Játék lezártát követő
60 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott
nyertesnek a Játékos által írásban megadott magyarországi címére. Amennyiben az
első kézbesítési kísérlet sikertelen, a Lebonyolító a nyeremény kézbesítését másodjára
a Játékos önköltségére tudja csak vállalni a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos
köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a
futárszolgálat/ Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak
szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem
tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező
vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyertes a megküldött
nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem
követelheti. A Szervező és Lebonyolító a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem
tud biztosítani.
c) A Lebonyolító a nyeremények nyerteseinek a nevét a www.borsodi.hu weboldalon
közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok
neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi
Játékos a Játékra történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten, minden
korlátozás nélkül hozzájárul.
d) A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos
részére a nyereményeket azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán
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feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot
beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót
és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.
e) A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve
a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállal.

5. ADÓZÁS
5.1. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték a szerencsejáték
szervezésérő l szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 23. § szerinti
„ajándéksorsolás”-nak minősül. Ennek fényében, a Szervezőt az Szjtv. 1. § (5a) bekezdésében
nevesített felelős játékszervezés követelményeit. A kisorsolt ajándékot terhelő adófizetési
kötelezettséget a játék Szervezője fizeti meg
5.2. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező
viseli. Minden egyéb esetlegesen felmerülő költség (pl. telefon, internet használata) a nyertes
Játékosokat terhelik.
6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
6.1. A Játékról részletes információk a www.borsodi.hu weboldalon érhetők el. A Játékról nem
teljes körű információk érhetők el a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken
keresztül.
6.2. A Játékosok a Játékkal és nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a
részletes Játékszabályzat ismertetését is a Lebonyolítóhoz fordulhatnak a
borsodijatek@hpsdigital.hu ügyfélszolgálati e-mail címen.
7. ADATVÉDELEM
7.1. Az adatkezelés célja
A Játék lebonyolítása során 4.1. pont szerinti szakaszban a nyertes Játékosok az azonnali
nyeremények átvételekor nevük és lakóhelyük megadásával, illetve aláírásukkal igazolják a
nyeremények átvételét. Ezen átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági
ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása
érdekében. (Adatvédelmi nyilvántartási szám: [NAIH-128511].) A Játék 4.2. pont szerinti
második szakaszában a Játékosok a Pályázat kitöltése során nevüket, e-mail címüket és
lakcímüket adják meg a Játékban való részvétel érdekében. (Adatvédelmi nyilvántartási szám:
[NAIH-128511].)
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7.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul; a Játékban való részvétellel és
adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A
megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá
valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.
7.3. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek
köre
Az adatkezelésre jogosult a Szervező és a Lebonyolító, adatfeldolgozó a Lebonyolító. Az adatok
megismerésére a Szervezőnek és a Lebonyolítónak a Játék lebonyolításáért, illetve az
adóhatósággal való kapcsolattartásért felelős munkavállalói jogosultak.

7.4. Az adatkezelés időtartama
A Szervező a személyes adatokat tartalmazó átvételi elismervényeket legfeljebb a Játék
lezárulását követő 6 év elteltéig kezeli. A Pályázat benyújtása során megadott adatokra
vonatkozó adatkezelés legfeljebb (a valamennyi) nyeremény átadásáig tart.
7.5. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása
A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a
borsodijatek@hpsdigital.hu e-mail címre küldött vagy a Szervező székhelyére (3574 Bőcs,
Rákóczi utca 81.), fióktelepére (1138 Budapest, Váci út 187.) illetve a Lebonyolító székhelyére
(1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.) postai úton megküldött levelében.
A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a
Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen,
illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

7.5. Egyéb rendelkezések
Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a
Szervező vagy a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
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A Szervező/Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak
semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni,
vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért. A Szervező, illetve a Lebonyolító
kizárja a felelősségét minden, a játék weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső,
ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás
folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű
felelősséget nem vállal.
7.6. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban
A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A
Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az
adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás
megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a
törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén
bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a
Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a
Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a
sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével
okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8. UTAZÁSSAL ÉS MÉRKŐZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A Fődíj nyertese és partnere/párja (továbbiakban: az Utazás résztvevői) köteles a Szervező
felelősségvállalási nyilatkozatát az utazás megkezdése előtt aláírni.
Az Utazás résztvevői a Rendezvényen („Rendezvény”), és annak programjain saját
elhatározásukból és saját felelősségükre vesznek részt.
Az Utazás résztvevői kötelesek a Borsodi, illetve a Rendezvény szervezőinek utasításait
betartani, különös tekintettel a sportszerű szurkolói magatartás és a felelős alkoholfogyasztás
szabályaira. Tudomásul veszik, hogy amennyiben a Rendezvény szervezőinek utasításait nem
tartják be, a szervezők a Rendezvény azonnali elhagyására kötelezhetik.

8

Az Utazás résztvevői a Rendezvényen tanúsított, a jogszabályokkal, a Borsodi szabályzataival,
a stadion házirendjével, illetve a felelősségvállalási nyilatkozatba foglaltakkal ellentétes
magatartásukkal a Borsodinak vagy más személynek okozott kárt kötelesek a károsultnak
megtéríteni.
Az Utazás résztvevői az utazáson kizárólag úgy vehetnek részt, hogy érkezésükkor semmilyen
tudatmódosító szer vagy alkohol befolyása alatt nem állnak, és alkoholt is csak a gyülekezést
követően, felelősen és mértékletesen fogyasztanak.
Az Utazás résztvevői a Rendezvényen való részvétellel egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy a Rendezvényen készült képeket, hang – és videofelvételeket a Borsodi időbeli korlátozás
nélkül felhasználja PR, marketing, illetve egyéb – az üzletvitelével szorosan összefüggő –
tevékenysége keretében.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill.
a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező/Lebonyolító, illetve a Játékban résztvevő
partnerek semmilyen felelősséget nem vállalnak, azt kifejezetten kizárják.
A Szervező/Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a
nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot,
hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy
hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A
módosítás tényéről Szervező/ Lebonyolító a Játékosokat az www.borsodi.hu oldalon keresztül
tájékoztatja.
Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú
döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel
kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
Budapest, 2017. október 30.
Borsodi Sörgyár Kft.
Szervező
HPS Experience Kft.
Lebonyolító
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