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Részvételi feltételek és játékszabályzat 

a Győr+ Média Zrt. 

„Van már jegyed? Nyerj vele wellness pihenést!” című 

nyereményjátékhoz 
 

 

A Győr+ Média Zrt. (továbbiakban: „Szervező”) által szervezett és lebonyolított nyereményjátékra 

(a továbbiakban „Játék”) az alábbi szabályok vonatkoznak: 

 

 

1. A Játékban résztvevő személyek 

A játékban részt vehet magyarországi állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgár, 

természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Győr+ Média Zrt. vezető tisztségviselői, 

alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont) 

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat 

szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt 

jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a 

nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra 

kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.  

 

2. A játék időtartama 

 

A Játék a Győr+ Média Zrt. felületein 2022. november 07. 10:00 órától 2022. november 11-én 

16:00 óráig zajlik.   

 

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja. 

A Szervező jogosult továbbá jelen Játékszabályzatot bármikor módosítani. 

 

 

3. A Játék leírása, illetve menete 

 

A Győr+ Média Zrt. a Győr+ Rádióban, Facebook oldalán és online felületén (www.gyorplusz.hu)  

2022. november 07-én egy játékfelhívást közöl. A Játékos feladata, hogy a Fenyő75 Pájijubileum c. 

győri koncertre (Győr, Egyetemi Sportcsarnok, 2022. november 12. 19:00 óra) megvásárolt jegyét 

lefotózva elküldje telefonszámával együtt a jatek@gyoprlusz.hu email-címre november 11. 16:00 

óráig bezárólag. A Győr+ Rádió élő adásban a játékosok között november 11-én 16:00-17 óra 

között 1 fő nyertest sorsol ki és tesz közzé. 

 

A Játékban minden pályázó kizárólag 1 alkalommal vehet részt. A Játékból kizárásra kerül az a 

Játékos, aki egynél több kommentet küld be.  

 

4. Nyeremény 

 

A nyertes Játékos nyereménye 1 db 2 főre szóló 3 nap-2 éj wellness pihenés, félpanziós ellátással a 

tihanyi Echo Residence - All Suite Hotel-ben (8237 Tihany, Felsőkopaszhegyi út 35.). 

 

http://www.gyorplusz.hu/
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A nyereményeket a koncert szervezője, a KoncertM Kft. biztosítja a nyereményjátékhoz. A 

nyereményekért minden kötelezettség és jogi felelősség a koncert szervezőjét, a KoncertM Kft.-t 

(cégjegyzékszám: 13-09-220495, adószám: 27864375-2-13, székhely: 2040 Budaörs, Aradi utca 

33.) terheli. A Győr+ Médiával szemben minden nyereményekkel kapcsolatos jogi út kizárva. 

 

A nyertes Játékos kizárólag az általa megnyert nyeremény átvételére jogosult, a nyeremény 

módosítására nincs lehetőség. 

 

A nyeremény személyesen, vagy a nyertes teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazása útján eljáró meghatalmazottja által vehető át. Az átadás módjáról a szervező a 

nyertes Játékosokat az általuk a pályázat során megadott elérhetőségek egyikén értesítik. 

 

A Nyeremény egyéb Nyereményre vagy kedvezményre át nem váltható és a nyerési jogosultság a 

Nyertes által másra át nem ruházható. 

 

 

5. A játékból történő kizárás kritériumai 
 

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább 

meghatározott feltétek bármelyike: 

- bármilyen fórumon (offline vagy online a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy 

bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, 

- sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Játékban. 

 

A Játékos a Játékba történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen 

játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg, a 

Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem kötelesek a Nyereményt számára 

átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának 

megtérítését követelheti a játékostól. 

 

 

6. Adatkezelés, adatvédelem 
 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek, azaz a Győr+Média Zrt.-nek adják 

meg. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a Nyereményekkel 

kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt kerül felhasználásra. A Győr+ Média adatkezelési tájékoztatója 

itt olvasható: https://www.gyorplusz.hu/gdpr. 

 

A játékban való részvétellel a Játékos egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben nyer – neve, 

és a róla készült fotó megjelenjen minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Győr+ 

Média Zrt. valamennyi kommunikációs csatornáján és közösségi média-oldalain. 

 

7. Felelősség kizárása 

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a 

játékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha 

ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező 

nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati 

https://www.gyorplusz.hu/gdpr
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kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli 

lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel. 

Szervező nem vonható felelősségre a Játékos által valótlan adatok megadásával összefüggésbe 

hozható, valamint a Játékos magatartása, a Játékos által a regisztráció során elfogadott szabályzatok 

megszegésével összefüggő események miatt. 

 

 

8. Egyéb 

 

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a 

Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a 

Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat 

módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassák, vagy visszavonják 

vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) 

bekövetkezésekor.  

A Szervező a játék lezárulta után 15 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos 

reklamációt nem fogad el.  

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a 

rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló 

igényérvényesítési jogát. 

 

 

 

Győr, 2022. november 07. 


