MOL „HANGVEZÉRSZURKOLÓ” ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN
VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES EGÉSZÉBEN EGYETÉRT!
1.

Bevezető
A „Hangvezérszurkoló” c. online nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”)
szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; adószám: 10625790-4-44;
cégjegyzékszám: 01-10-041683; e-mail: ugyfelszolgalat@mol.hu; telefonszám: 06-1-209-0000;
a továbbiakban: „Szervező”).
A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Artificial Group Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1. em..; adószám: 13868974-2-41 ;
cégjegyzékszám: 01-09-877464; e-mail: ilove@artificialgroup.com; telefonszám: +36 70 431
5700; a továbbiakban: „Lebonyolító”) és annak a lebonyolításba bevont kapcsolt vállalkozásai
látják el.
A játékosok a Nyereményjátékban való részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják
az alábbiakban részletezett hivatalos játékszabályzatot és a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót.
A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Nyereményjáték feltételeit bármikor
egyoldalúan megváltoztathatja vagy visszavonhatja külön értesítés és indokolás nélkül. A
játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

2.

A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték időtartama: 2022.06.07. (kedd) 16:00 - 2022.06.20. (hétfő) 23:59.
A Nyereményjátékba kerülésre - a részvételi feltételek teljesítésével - kizárólag a megjelölt
időszakban van lehetőség.

3.

Részvételi feltételek, a Nyereményjáték menete
A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi
természetes személy (továbbiakban: „Játékos”), aki a Nyereményjáték hivatalos weboldalára
(www.hangvezerszurkolo.hu) hangfájlban feltölti a vízilabdás stílusú navigációs szurkolói
mondatát. A Játékos a nyerési esélyét növelheti azzal, ha több alkalommal tölt fel a feltételeknek
megfelelő pályázatot.
A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel és a pályázat(ok) beküldésével a pályázat
tartalmának tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és
mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít
Szervező részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.
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A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Szervező/Lebonyolító - amennyiben úgy dönt - publikálja a nyertes Játékos nevét a
tömegtájékoztatási médiákban és egyéb, nagy nyilvánosságot biztosító médiafelületeken.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító és a Nyereményjátékban
közreműködő egyéb szervezetek (ideértve ezek kapcsolt vállalkozásait is) tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók,
valamint ezek Polgári Törvénykönyv szerinti (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont) közeli hozzátartozói.
A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes
időtartama alatt lehetőség van visszalépni.
A Játékos nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a Játék
alakulását. A játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Játékos a Játékból azonnal
kizárásra kerül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett
játékból kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék oldalának feltörésével, robot,
vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván
előnyhöz jutni.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón
kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító
az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
4.

Nyeremények
A Játékosok között a Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki a 2022. június 20. és július 2.
között Budapesten megrendezésre kerülő vízilabda-világbajnoksággal összefüggésben:
• 1 db páros belépő a magyar női csoportselejtezőre, 2022.06.20-ra
• 1 db páros belépő a magyar női csoportselejtezőre, 2022.06.22-re
• 1 db páros belépő a magyar női csoportselejtezőre, 2022.06.24-re
• 1 db páros belépő a női döntőre (esti meccsre), 2022.07.02-re
• 1 db páros belépő a férfi bronzmeccsre, 2022.07.03-ra
• 10 db dedikált vízilabda
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó
közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyeremény átvételének és felhasználásának
egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik. A Játékos
köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot
megadni.

5.

A nyertesek kiválasztása

5.1.

A nyertesek kiválasztásának módja
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A belépőjegy nyeremények sorsolására 2022. június 14. napján, míg a vízilabda nyeremények
sorsolására 2022. június 21. napján kerül sor véletlenszerűséget biztosító számítógépes program
segítségével, sorsolási jegyzőkönyv felvétele mellett. A Nyereményjátékban minden nyeremény
vonatkozásában egy nyertes és egy tartaléknyertes kerül kisorolásra. A sorsolás helyszíne a
Lebonyolító székhelye. A sorsolás nem nyilvános.
5.2.

A nyertes értesítése
A Szervező/Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményéről elektronikus úton, e-mail üzenetben
értesíti. A nyertesként kisorsolt Játékos a kiértesítést követő 24 órán belül köteles visszajelezni és
elküldeni a nyeremény átvételéhez szükséges adatait a Szervező/Lebonyolító részére.
Amennyiben a megjelölt határidőben a nyertesként kisorsolt Játékos a kapcsolatfelvételt
elmulasztja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a kiértesítésre a pótnyertes
sem reagál a fentebb írt határidőben, a nyeremény nem kerül átadásra.

5.3.

A nyeremény átvétele
A nyeremény kézbesítésének/átvételének részleteit a nyertessel a Lebonyolító e-mailben vagy
telefonon egyezteti. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertesként kisorsolt Játékos jogosult.
A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére az előre
egyeztetett feltételek szerint sor kerüljön. A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a
nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a
nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.
A Játékos által megadott kézbesítési cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a
kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során
keletkezett károkért a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

6.

Felelősségkorlátozás
A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle
kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek
megtérítésére. A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető
tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha
a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Amennyiben a
nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem
követelheti. A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok magatartásáért a szervezők
felelősséget semmilyen formában nem felelnek. A Szervező/Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy
a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan pályázati megnyilvánulásokat indoklás
nélkül moderálják. A Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy
hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező/Lebonyolító nem vállal
felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
Ha a Nyereményjáték nem bonyolítható le terv szerint, azt nem befolyásolható egyéb okok
zavarják vagy hátrányosan érintik a Nyereményjáték adminisztrálását, biztonságát, korrektségét,
sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása
szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Nyereményjátékot.
A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Nyereményjáték weboldalát, illetve az
azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodások estére. A Szervező/Lebonyolító
nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért
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és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező/Lebonyolító nem
tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra
vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy
elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a hálózat működési zavarai, az
internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű
kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért,
továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, annak esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
7.

Adatvédelem
A Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésekre a külön dokumentumba foglalt Adatvédelmi
Tájékoztató irányadó.

8.

Záró rendelkezések
Jelen szabályzat a Nyereményjáték időtartama alatt folyamatosan elérhető, lementhető és
visszakereshető a Nyereményjáték hivatalos weboldalán (www.hangvezerszurkolo.hu).
Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a Magyarországon hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Sok sikert kívánunk!
Budapest, 2022. június 7.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
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