
 

 RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT  

nyereményjáték  

 
1. A nyereményjáték szervezője:  

A DVTK Kosárlabda Kft (székhely: 3533 Miskolc, Andrássy Gyula utca 61; adószám: 

23395448205; továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, a www.dvtkarena.hu oldalon, és 

Facebookon a  @DVTK kosárlabda oldalon elérhető játék felhívásban (továbbiakban: ”Játék”) 

kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy 

(továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a személyes adatainak 

kezeléséhez hozzájárul, és a játékszabályzat (”Játékszabály”) feltételeit elfogadja. A játék aktív 

időszakában jelen játékszabályzat minden játékos számára hozzáférhető a www.dvtkarena.hu 

oldalon bejegyzés formájában. A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat teljes körű 

elfogadását jelenti.  

 

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek:  

A nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti korlátozottan cselekvőképes, illetve minden 

cselekvőképes személy, aki megfelel a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A 

nyereményjátékban nem vehetnek részt a DVTK Kosárlabda Kft, valamint semmilyen más DVTK 

alá tartozó cég alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A 

nyereményjátékban résztvevő személynek az adott mérkőzésre érvényes belépőjeggyel vagy 

DVTK kosárlabda bérlettel rendelkeznie kell! Egy szurkoló több mérkőzésen is leadhatja 

nevezését, de kisorsolt Játékos már nem nevezhet azt követő mérkőzéseken. 

 

3. A nyereményjáték leírása:  

A nyereményjátékban résztvevőknek a DVTK Arénában megrendezett kosárlabda mérkőzések 

félidejében kell – a helyszínen, kapunyitástól  a mérkőzés feldobásáig a recepción erre a célra 

kihelyezett nevezési lapok kitöltésével leadott jelentkezést követően – egy dobóversenyben részt 

venni. A feladat részeként egy perc alatt kell egy ziccerdobást, egy büntetődobást és egy 

hárompontos dobást értékesíteni úgy, hogy a játékos a labdát magának szedi. Minden mérkőzésen 

négy ember kerül kisorsolásra, aki aznap játszik, a kisorsolt személyeket az első és második 

negyed között nyilvánosan húzza ki és jelenti be a Szervező.  

 

Az a versenyző, aki a legrövidebb idő alatt mindhárom dobást értékesíti, DVTK kosárlabda 

ajándékcsomagban részesül, mely tartalma: egy db DVTK kosárlabda baseball sapka, egy db 

DVTK kosárlabda sál, 1-1 db DVTK kosárlabda póló és mez, egy db aláírt kosárlabda. Az adott 

mérkőzésen kihúzásra került, de aznap nem nyerő játékosok vigaszdíjban részesülnek. 

 

A mindhárom dobását legrövidebb idő alatt teljesítő versenyző kap lehetőséget egy félpályás 

dobásra extra 100.000 Ft nyereményért, próbadobás nincs.  Abban az esetben, ha nincs győztes, 

mindegyik játékos lehetőséget kap félpályás dobásra. 

 

A Játék főnyereménye 1.000.000 Ft, melyet Szervező az utolsó bajnoki  mérkőzésen minden, 

érvényes nevezést leadó személy között sorsol ki. A nevezések számától függetlenül a kalapba 

minden nevező egyszer kerül be, a főnyeremény megnyerésére minden nevezőnek egyenlő esélye 

van. A nyeremény másra át nem ruházható, a tárgyi nyeremények készpénzre nem válthatók. Az 

akció február 22-ig, a rájátszás előtti utolsó mérkőzésig érvényes. 

 

4. Az eredményhirdetés:  

Az eredményhirdetéssel egy időben a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertessel. A 

nyeremények az adott mérkőzés lefújása után a DVTK Aréna recepcióján kerülnek átadásra. 



A főnyereményt megnyerő Játékossal a Szervező a mérkőzés után 24 órán belül felveszi a 

kapcsolatot a nyeremény átadásának részleteiről. 

 

5. Adatkezelés:  

A játékban való részvétel a nyereményjáték részvételi feltételei, valamint az adatkezelési 

feltételek elfogadását jelenti. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a 

Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A 

Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan 

személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a 

Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.  

A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

játékban való részvétellel a Facebook profiljukon megadott személyes adataikat a Szervező a 

Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges 

mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. Az 

adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan játékosok tudomásul veszik, hogy a hatályos 

jogszabályok értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a 

játékosok személyes adatait. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért az 

az DVTK Kosárlabda Kft., mint adatkezelő felel. Az adatkezelő és a Szervező a játékban 

résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánják biztosítani, ezen 

játékszabályzatban foglaltakon túl is kötelesek minden olyan védelmi intézkedést megtenni, 

amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással 

arányban van. A megadott adatokat az adatkezelő és a Szervező kizárólag a jelen 

játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel, így a marketingkommunikációs célú 

hozzájárulás alapján jogosult értesíteni az érintettet az adatkezelő kínálta kedvezményekről, a 

kiemelt akciókról, az előnyös vásárlási lehetőségekről, valamint személyre szabott tájékoztatást 

küldhet az aktuális hírekről, újdonságokról, eseményekről, ajánlatokról, ezért hozzájárul 

személyes adatai elemzés céljára történő használatához. Az adatkezelő szavatolja, hogy az 

adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos 

adatainak kezelésére kizárólag az Európai Unió területén kerülhet sor. A Szervező bármikor 

lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, 

kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: Miskolc, Andrássy Gyula utca 61. Ezen 

kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a 

tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz 

fordulhat.  

 

6. Egyéb:  

A résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang-, és 

filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint 

annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül – az adatkezelő és a Szervező által 

szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben egyoldalúan, bármely 

harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal 

közzéteszi a DVTK kosárlabda hivatalosan Facebook, Instagram és weboldalán. A Facebook a 

Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem 

szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az 

általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook 

számára adja át. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. 

Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt 

jelentet meg a Szervező Facebook  



üzenőfalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen 

játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát játékot akár a játék időtartama alatt előzetes 

bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát 

különösebb indokolás nélkül visszavonja.  

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az 

előzőekben meghatározott formában teszi közzé Facebook oldalán, így az egyes Játékosok 

személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül 

tájékozódjanak.  

 

Miskolc, 2022. 12.21. 


