VÉRTES CENTER – „Állj te is rajthoz a finomságokért!” nyereményjáték részvételi és
játékszabályzata
1. Európa Ingatlanbefektetési Alap (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. I/1.), lajstromszáma: 1211-12,
adószáma: 18102640-2-41) (továbbiakban Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban: Játék)
szervez.
2. A Játékban a 2019. május 25. napján 14 óra és 18 óra között a Játékra kibocsátott
„gyereknapi játéklapok” (a továbbiakban: Játéklap) vesznek részt. A Játéklapot 2019. május
25. napján 10:00 és 17:45 óra között lehet átvenni a Vértes Center Bevásárlóközpont
(továbbiakban: VCB) információs pultjában dolgozó hosztesztől.
A Szervező egyéb kiadványai, nyomtatványai a Játékban nem vesznek részt.
3. A Szervező megbízásából a Sztár Média Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Goldmark Károly u.
26. Cg. 01-09-672623, adatvédelmi nyilvántartási szám 01049-0004) által lebonyolított
Játékban azon magánszemélyek (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik az alábbi
együttes feltételeknek megfelelnek:
a. Devizabelföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy.
b. A tatabányai VCB „Állj te is rajthoz a finomságokért!” Játék keretén belül a VCBben megtalálható 4 darab, 1-től 4-ig számmal ellátott feladatpontokon található
feladatokat teljesíti, és a hiánytalanul kitöltött - mind a 4 állomáspont aláírása,
valamint Vértes Center matricával ellátásra került - Játéklapot 2019. május 25-én
14:00 és 18:00 között bedobja a VCB információs pultján kihelyezett lezárt urnába
(továbbiakban Urna).
c. Szervező érvényesnek fogadja el azt a Játéklapot, melyen mind a négy állomás
kitöltésre került és nyereményjáték sorszámmal ellátott (továbbiakban Pályázat).
4. Egy kitöltött és bedobott Játéklap egy Pályázatnak minősül, akkor is, ha több nevet tartalmaz.
5. A Játék menete:
a. A Játékos 2019. május 25. napján 14:00 és 18:00 között mind a négy, a VCB-ben
felállított állomáson elvégzendő feladatot teljesíti. A teljesített feladatot az adott
állomáson dolgozó hosztesz a Játéklap megfelelő rubrikájában aláírásával, valamint 1
darab Vértes Center matricával ellátja.
b. A négy állomást teljesítő Játékos a hiánytalanul kitöltött Pályázatot bemutatja a
VCB információs pultjában dolgozó hosztesznek.
c. A hosztesz leellenőrzi a Pályázatot és átad a Játékos részére egy darab VCB
pecséttel ellátott nyereményjáték sorszám igazolót. A nyereményjáték sorszám
igazolón található számot ráírja az érvényes Játéklapra, majd bedobja az Urnába.
6. Egy Játékos a Játékban egy Pályázattal vehet részt.
7. A Játék időtartama: 2019. május 25. 14:00 és 18:00 között
8. A Pályázat bedobási határideje: 2019. május 25., 18:00
9. A bedobott Pályázatok sorsoláson vesznek részt. A sorsolás időpontja: 2019. május 25. 18:05
10. A sorsolás kézi húzással történik.
A sorsolás helyszíne: VCB rendezvényszínpad

11. A sorsoláson 16 darab nyeremény kerül kisorsolásra, melyek a következők:
a. 1 darab 10.000 Ft értékű Vértes Center vásárlási utalvány
b. 3 darab, egyenként 2.000 Ft értékű Libri könyv
c. 5 darab, egyenként 2.000 Ft értékű Háda vásárlási utalvány
d. 2 darab, egyenként 2.000 Ft értékű Playmobil játék
e. 1 darab 3.000 Ft értékű Solarys Ajándék vásárlási utalvány
f. 3 darab, egyenként 2.000 Ft értékű budmil utalvány tolltartóval
g. 1 darab 9.000 Ft értékű Kiszseni ajándékcsomag
12. Szervező a sorsoláson 16 darab nyertes és 2 darab tartaléknyertes Pályázatot húz ki. A
tartaléknyertes Pályázatokat beküldő Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a
nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előtte lévő
tartaléknyertes nem felel meg a 3.a.), 3.b.) és 3.c) pontok szerinti követelményeknek, és ezért
a Játékból ki kell zárni.
13. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a 2019. május 25. napján történő sorsoláson
kisorsolásra kerülő nyeremények tárgyát megváltoztassa. A Szervező törekszik arra, hogy az
esetleges új nyeremények értéke lehetőleg megegyezzen a fent megjelölt értékekkel. A Játékos
a Pályázat benyújtásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező jogosult a
nyeremények tárgyát megváltoztatni, továbbá azt is, hogy a Játékos a nyeremények tárgyának
megváltoztatásával (ideértve a nyeremény értékének esetleges csökkenését) kapcsolatban a
Szervezővel szemben semmilyen jogcímen nem jogosult igényt érvényesíteni.
14. A Szervező a sorsolás eredményét, vagyis a nyertes Szelvények sorszámát a sorsolást követő
három munkanapon belül a www.vertescenter.hu weboldalon hozza nyilvánosságra a
nyeremény átvételének részleteivel együtt. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Szelvényt
bedobó Játékos Szelvényén szereplő sorszáma jelenik meg.
15. A nyeremény átvételének feltétele a Játékban résztvevő, VCB pecséttel ellátott sorszám
igazoló (a továbbiakban: Sorszám) bemutatása, melynek sorszáma megegyezik a Játéklapon
szereplő sorszámmal.
16. Szervező a nyereményt személyesen adja át a nyertes Pályázatot beküldő Játékosnak a VCBben.
17. Nyertes a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult. Az
átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A
nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény
átvétele ezen határidőn belül megtörténjen. Amennyiben nyertes nem tesz eleget ezen
együttműködési kötelezettségének, és a nyeremény átadása meghiúsul, úgy a Szervező
felelőssége nem állapítható meg.
18. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes a nyereményt az erre nyitva álló
határidőn belül nem veszi át, úgy annak bruttó forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó
jogszabályokban előírt módon, játékadó címén az állami költségvetésbe fizeti be.
19. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével, vagy
gondnokával együtt jogosult.
20. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó
SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a
nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) a Játékost terheli. A Játékos a
Szelvény Urnába dobásával tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételére csak abban az

esetben jogosult, amennyiben az átvétellel egyidejűleg teljes körűen kitölti és a Szervező
részére átadja az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kifizetői nyilatkozatot.
21. A Játékos a Pályázat Urnába dobásával tudomásul veszi, és elfogadja a játékszabályzatban
foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:
a. A Játékos tudomásul veszi, hogy a 20. pontban hivatkozott kifizetői nyilatkozatban
megadott személyes adatait (viselt név, születési név, édesanyja neve, születési hely és
idő, lakcím és tartózkodási hely, adóazonosító, társadalombiztosítási azonosító jel) a
Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 169.
§-ában foglalt kötelezettsége teljesítési céljából, jogszabályi felhatalmazás alapján
kezeli. Az adatokat a Szervező a Számv. tv.-ben meghatározott megőrzési időt
követően megsemmisíti
b. Adatai a Szervező (Adatkezelő) adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az
esetleges tiltónyilatkozat kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön
engedély nélkül marketing tevékenység céljából a Játék befejezését követően is
kezelhesse.
c. Szervező vállalja, hogy az adatokat bizalmasan kezeli és harmadik személynek nem
adja tovább.
d. Nyertessége esetén nevét és lakcímét (csak a település megjelölésével) Szervező
nyilvánosságra hozza.
e. A nyeremény átadásáról készült kép, hang- és filmfelvételt részben vagy egészben a
Szervező promóciókhoz felhasználhassa idő- és alkalombeli korlátozás, ill. külön
díjazás nélkül.
f. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi/vagy
marketing ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen
kérheti:
„Vértes Center Adattörlés” 2051 Biatorbágy Pf. 146.
g. A Játékban nem vehetnek részt a nyereményakciót szervező és az adatkezelést végző
Sztár Média Kft. alkalmazottai, és e személyek Ptk.685.§ b. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói. A Játékban nem vehetnek részt az Európa Befektetési
Alapkezelő Zrt. és az akciót lebonyolító cégek vezetői, alkalmazottjai és munkatárai,
hozzátartozói, valamint a Bevásárlóközpont területén üzemelő üzletek tulajdonosai,
alkalmazottjai és azok hozzátartozói.
22. Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. Törvény, valamint a 32/2005.(X.21.)PM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Tatabánya, 2019. május 10.

