
Nyereményjáték szabályzat 

„Keresd a zsákot!” 

 

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fogyatékkal Élőket és 
Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (Szombathely, 11-es Huszár út 116.) által indított 
„Keresd a zsákot!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) lebonyolítását szabályozza.  

A Játék szervezője és lebonyolítója a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft. (Szombathely, 11-es Huszár út 116.) (a továbbiakban: Társaság).  

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan 
elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban 
foglaltakat.  

A Játék a Facebookon zajlik, viszont a Facebook nem vesz részt a nyereményjáték szervezésében. 

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 
lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul 
megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: 
Játékos).  

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:  

• a szervező Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkaviszony keretében 
foglalkoztatott munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;  

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.  

Amennyiben a fentieknek megfelelő személyek jelentkeznek a játékra, automatikusan kizárásra 
kerülnek.  

Kizárásra kerül továbbá, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve 
a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a 
sorsolást megelőzően visszavonja.  

A kizárás tényéről a Társság nem értesíti a Játékost.  

2. A Játék leírása 

A Játék ideje alatt a Társaságfacebook oldalát (https://www.facebook.com/Fogyat%C3%A9kkal-

%C3%89l%C5%91ket-%C3%A9s-Hajl%C3%A9ktalanokat-Ell%C3%A1t%C3%B3-

K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Nonprofit-Kft-165964550243047/) meglátogatóknak lehetőségük van részt 
venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során a Társaság közfoglalkoztatottjai által szemét 
összegyűjtésére szolgáló emblémázott zsákokat Szombathely területén lefényképezik és a fényképet 
elküldik az oldalra üzenetként. 

3. A Játék időtartama 

A Játék 2019. április 3 és2019. április 25. között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék 
meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának 
kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, 
illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.  



4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek  

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban 
meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.  

A Játék részvételi feltételei:  

• A Játékban azok vehetnek részt, akik a Társaság facebook oldalára üzenetben elküldik a 
zsák(ok)ról készült képet.  

• Érvényes jelentkezésnek tekinthető, ha a Játékos olyan képet küld, amelyen egyértelműen 
azonosítható a Társaság emblémájával és a „KÖZFOGLALKOZTATÁS FÉHE Kft.” 
szöveggel ellátott zsák. 

• Egy Játékos egy Facebook profilról legfeljebb egyszer vesz részt a sorsolásban függetlenül 
attól, hány képet küld be. 

Játékos Facebook profilján történő személyes adatai semmilyen módon nem kerülnek felhasználásra, 
tárolásra.  

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja 
nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 

5. Nyeremény 

A Játékra képet beküldők mindegyike egy darab 500 Ft értékű KÉZMŰVES KUCKÓ 
AJÁNDÉKBOLT kedvezményes kupont kap. A játék végén tartott sorsoláson az összes érvényes 
Játékos közül nyílt sorsolás keretében kisorsolunk 1 db nyertest, aki 10 000 Ft értékű KÉZMŰVES 
KUCKÓ AJÁNDÉKBOLT utalványt kap. 

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult 
Játékos.  

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
(Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)  

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban 
felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Társaság és a Játékos kötelesek együttműködni. A 
Társaság vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb 
esetleges járulék megfizetését is vállalja.  

A Társaság nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a 
nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.  

6. Sorsolás 

A sorsolás nyilvánosan 2019. április 26-án 12 órakor történik a Társaság Brikettáló és Gravírozó 
Műhelyében (Szombathely, Kötő utca 12). A sorsolás a Társaság3 munkavállalójából álló sorsolási 
bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A 
sorsolás egy átlátszó üveg tartóban a Játékosok Facebook neveit tartalmazó, kívülről semmilyen 
módon nem azonosítható, megfelelően összehajtott papírok véletlenszerű kihúzásával történik.  

A sorsolás alkalmával a nyereményhez pótnyertes sorsolása nem történik. Amennyiben a nyertes a 
nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett 



időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, úgy a Játéknak nincs nyertese, a nyeremény a Társaság 
tulajdonában marad.  

7. Nyertes értesítése és nyeremény átvétele 

Az 500 Ft-os kedvezményes kuponra jogosultaknak legkésőbb 2019. április 30-ig egy nyolc karaktert 
tartalmazó kódot küldünk, melynek bemutatásával nyereményét 2019. április 30. és 2019. május 31. 
közötti időszakban veheti át a KÉZMŰVES KUCKÓ AJÁNDÉKBOLTBAN (Szombathely, Fő tér 
23/B). 

A 10 000 Ft értékű utalvány sorsolás nyertesét a Játékra jelentkezés Facebook profiljára küldött 
üzenetben értesítjük a sorsolást követő 2 munkanapon belül. A nyertesnek ugyancsak egy nyolc 
karaktert tartalmazó kódot küldünk. A nyereményre való jogosultságot ennek a kódnak a 
bemutatásával érvényesítheti. 

Mindkét fajta nyeremény átvétele tételes átadáson kerül nyilvántartásra, melyen szerepel az átvevő 
neve, címe, a nyolc jegyű kód és az átvevő aláírása.  

9. Adatkezelés  

A Játékosok személyes adatainak jelen Szabályzatban szereplők vonatkoznak, amely egyben Egyedi 
Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok (nyertes név, cím) felvétele a Játékosok 
önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A Játékban szereplő személyes adatok csak a Játékban 
kerülnek felhasználásra, azokat ezen felül máshol nem tároljuk és semmilyen célra nem használjuk fel. 

10. Felelősség  

A Játékosok által használt Facebook fiók esetleges problémáiból eredő károkért a Társaság nem vállal 
felelősséget. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény 
minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. 

11. Egyéb 

A Társaság fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék 
időtartama alatt, és a sorsolást követő legalább 14 napig elérhető a fehe.hucímen. Amennyiben a 
játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az titkarsag@fehe.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a 
levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. 

 Kelt: Szombathely, 2019. április 3. 


