JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
„GAME CARD” AJÁNDÉKSORSOLÁSHOZ
Az ingyenesen igényelhető és beszerezhető, Debreceni Hoki Klub által kibocsátott
GAME
CARD
feliratú
plasztikkártyák
hátoldalán
szereplő
négyjegyű
azonosítószámok segítségével a kártya tulajdonosai ajándéksorsolásokon vehetnek
részt
a
Debreceni
Hoki
Klub
jégkorongcsapat
hazai
MOL
Ligás
jégkorongmérkőzésein a 2016/17-es szezonban.
1. Általános rendelkezések
1.1.

A játék Szervezője, lebonyolítója

Jelen
Játékszabályzat
a
Debreceni
Hoki
Klub
hazai
MOL
Ligás
jégkorongmérkőzésein megrendezésre kerülő ajándéksorsolások (továbbiakban:
Játék) részvételi feltételeit tartalmazza. A Játékban való részvétel, azaz a
kártyaregisztráció, a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (továbbiakban:
Játékszabályzat) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a
továbbiakban: Játékosok)
A Játék hivatalos Szervezője és az egyedi azonosítószámokkal megjelölt GAME
CARD feliratú plasztikkártyák kibocsátója a DJ Team Jégkorongszervező Kft.
(Nyilvántartási szám: 09-09-023202, székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33.,
adószám: 23949597-2-09, továbbiakban: Szervező).
1.2. A játékban való részvétel feltételei
Játékos csak az a természetes személy lehet, aki 14. életévét betöltötte, és a
regisztrációs lap kitöltésével megigényelte és személyesen átvette az egyedi
azonosítószámmal megjelölt GAME CARD feliratú plasztikkártyáját. A Játékosok
adatait a Szervező a Játékszabályzat "Személyes adatok kezelése és védelme –
Adatvédelmi Tájékoztató" című fejezetében leírt adatvédelmi szabályoknak
megfelelően kezeli.
A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő
egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
2. A Játék menete
2.1. A Játék leírása
Az ingyenesen megigényelhető és átvehető GAME CARD feliratú plasztikkártyák
hátoldalán szereplő négyjegyű, egyedi azonosítószámok segítségével a kártya
tulajdonosai ajándéksorsolásokon vehetnek részt a Debreceni Hoki Klub
jégkorongcsapat hazai MOL Ligás jégkorongmérkőzéseinek szüneteiben. Az aktuális

versenynaptár a http://debrecenihoki.hu/hu/event/felnott oldalon
követhető nyomon.
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A mérkőzések szüneteiben lebonyolításra kerülő ajándéksorsolások alkalmával
számhúzásra kerül sor, melynek nyerteseit jutalmazzuk. Mérkőzésenként összesen
két számhúzásra kerül sor, az első játékharmad utáni, és a második játékharmad
utáni szünetekben. A kisorsolt nyerőszámok kivetítésre kerülnek a jégpálya melletti
LED falra és a műsorközlő által is többszöri bemondásra kerül.
A nyeremények halmozódnak, így ha az adott húzásnak nincs nyertese, annak
nyereménye hozzáadódik a soron következő mérkőzés ajándéksorsolásának
nyereményéhez. A játékban való részvételnek nem alapfeltétele a mérkőzéseken
való személyes jelenlét, a nyereményeket viszont közvetlenül a mérkőzések után
lehet átvenni a mérkőzések otthonául szolgáló Debreceni Jégcsarnokban (4031
Debrecen, Derék u. 33.) található Sportboltban. A nyeremény átvételének
alapfeltétele a kihúzott nyerőszámmal ellátott GAME CARD feliratú plasztikkártya
bemutatása. A nyereményt kizárólag a plasztikkártya tulajdonosa veheti át.
2.2 A sorsolásokon való részvétel
Az a Játékos tekinthető sorsolásra jogosultnak, aki:
- rendelkezik egyedi azonosítószámmal ellátott
plasztikkártyával
- 14. életévét betöltötte
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2.3. A sorsolás menete
A nyertes az, akinek a GAME CARD plasztikkártyáján szereplő egyedi
azonosítószám megegyezik az ajándéksorsolás alkalmával kisorsolt nyerőszámmal.
A sorsolásokat a Szervező a mérkőzések szüneteiben bonyolítja le. A sorsolás
helyszíne: Debreceni Jégcsarnok (székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33.). A
sorsolás számítógép segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek
megfelelően történik.
A nyertes Játékos köteles legkésőbb a mérkőzés lefújását követő 15 percen belül
hitelt érdemlően igazolni a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi
feltételeknek való megfelelőségét, illetve bemutatni a nyeremény átvételére szolgáló
helyszínen (a Sportboltban) aktuálisan tartózkodó, a Szervező által kijelölt
munkatársnak a kihúzott nyerőszámmal megegyező négyjegyű azonosítószámmal
ellátott GAME CARD plasztikkártyáját. Amennyiben a játékos a feltételeknek nem
felel meg, úgy ez rá nézve a nyereményt illetően jogvesztő, nyereménye pedig a
soron következő mérkőzés ajándéksorsolásának nyereményéhez adódik hozzá.
3. A Játék időtartama
3.1. A Játék a DHK 2016/17-es MOL Liga szezon hazai küzdelmeinek első
mérkőzésétől
az
utolsóig
tart.
Az
aktuális
versenynaptár
a http://debrecenihoki.hu/hu/event/felnott oldalon érhető el és követhető nyomon.

A MOL Liga és a Magyar Jégkorong Szövetség által jóváhagyott hivatalos
mérkőzésnaptár esetleges változásairól Szervező a Játékosokat a Szervező által
üzemeltetett www.facebook.com/debrecenihokiklub hivatalos közösségi oldalon és a
www.debrecenihoki.hu weboldalon keresztül a lehető leghamarabb értesíti. Az
esetleges időpontváltozások okozta kellemetlenségekért a Szervező felelősséget
nem vállal.
3.2. A kártya lejárata
A GAME CARD feliratú kártyák lejáratának időpontja a 2016/17-es szezon vége,
vagyis 2017. április 1.
3.3. Nyertesek értesítése
Szervezőnek az ajándéksorsolások nyerteseit nem áll módjában külön értesíti. A
nyerteseknek legkésőbb a mérkőzés lefújását követő 15 percen belül jelezniük kell a
nyereményre való igényüket és igazolniuk kell a kártyaregisztráció alkalmával
megadott adataik valódiságát, beleértve a nyertes sorszámú kártya felmutatását, és
csak ezután válnak jogosulttá a nyeremény átvételére. Amennyiben az adott nyertes
a megadott határidőn belül nem nyilatkozik a nyereményre való igényéről, nem tudja
igazolni adatainak valódiságát vagy felmutatni a nyertes sorszámmal ellátott
kártyáját, úgy elveszíti a nyereményre való jogát.
4. Nyeremények
A Szervező az alábbi nyereményeket biztosítja a Nyertes játékosoknak:
- pizza utalványok, autómosó kuponok, szurkolói fanshop termékek, egyéb
nyeremények.
5. A nyeremények átvétele
5.1. A nyeremények átadása a Szervező székhelyén található Sportboltban történik
(4031 Debrecen, Derék u. 33.) legkésőbb a mérkőzés lefújását követő 15 percen
belül.
5.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét a megadott határidőig nem tudja átvenni,
úgy a nyereményre való jogosultsága megszűnik.
5.3. A Szervező a Játékos részéről felmerült bármilyen okból történő átadás
elmaradásáért vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.
5.4. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb
költségek és kiadások (pl. utazás költsége a Szervező székhelyére) a Nyertest
terhelik.
5.5. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy
a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a
nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy
ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a

nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az
átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra
nézve jogvesztő.
6. Felelősség és annak kizárása
6.1. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan
megadott adatokkal okozott következményekért. A Játékosok által megadott adatok
hiányosságából/hibájából (pl. hibás név megadása stb.) fakadó eredménytelenségért
vagy meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
6.2. A DJ Team Jégkorongszervező Kft. nem felelős, és kizár mindenféle
kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges
hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a nyeremények átvételéhez
kapcsolódó vagy abból fakadó költségekért, károkért, veszteségekért. Az esetleges
elírásokért, hibákért a DJ Team Jégkorongszervező Kft. felelősséget nem vállal.
6.3. Az egyéb felmerülő technikai problémákért, pl. meghibásodott LED fal kijelző, a
Szervező nem felelős, és kizár mindennemű kártérítési igényt a Játékban való
részvétel során. A Szervező nem vállal felelősséget a Játék működése során fellépő
technikai vagy adatbeviteli hibák miatt és egyéb a Szervezőn kívül álló okok miatt. A
LED fal kijelző meghibásodása esetén a kihúzott nyerőszámok a műsorközlő által
bemondásra kerülnek, illetve Szervező az általa üzemeltetett Sportbolt üvegfalára jól
látható és olvasható formában kihelyezi legkésőbb a mérkőzés lefújásáig.
7. Egyéb tudnivalók
7.1. A Debreceni Hoki Klub márkanév mind szöveges, mind
védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Szervező.
használható fel semmilyen módon és jogcímen a Szervező
engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári,
jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

ábrás formában
A védjegy nem
előzetes írásos
illetve a büntető

7.2. A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy
egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban
az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik
arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a
visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az
előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy
ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező a
Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag
az info@debrecenihoki.hu e-mail címen ad.
7.3. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék során a Játékszabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű
felelősséget vállalnak.

7.4. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a kártyaregisztráció során a
Szervezőnek adják meg. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat
Szervező kizárólag a nyereményekkel kapcsolatos személyazonosság ellenőrzésre,
és a kártya érvényességére vonatkozó kapcsolatfelvétel miatt használja, harmadik
félnek nem adja ki, az adatokat nem tárolja.
7.5. Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. Ha a Játékkal
kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info@debrecenihoki.hu email címen kérhető tájékoztatás.
7.6. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. Minden
felmerülő költség (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei)
a Játékost terhelik.
7.7. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult.
7.8. A Játékosokkal felmerülő esetleges jogvitát a Szervező elsődlegesen békés úton
kívánja rendezni. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az
irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak,
jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.
8. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató
8.1. A Szervező a játékban résztvevők személyes adatait a jelen Játékszabályzatban
foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel.
8.2. A Játékos szabad akaratából megadott e-mail címre Szervező tájékoztató,
informáló és promóciós tartalmú elektronikus leveleket küldhet az Játék időtartama
alatt. Ezen hírlevelekről Játékos bármikor leiratkozhat vagy írásban kérheti e-mail
elérhetőségének adatbázisból való törlését.
8.3. A személyes adatok tekintetében Szervező az 1992. évi LXIII. törvény valamint
2011. évi CXII. törvény előírásait betartva jár el. A Szervező a kezelt személyes
adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi
kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes
adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén vagy a Játékos kérelmére a
Szervező megsemmisíti.
8.4. A GAME CARD feliratú kártyák lejáratának időpontja a 2016/17-es MOL Liga
szezon vége, vagyis 2017. április 1. A kártyák lejáratának időpontjával azonos
időben a Játékosok személyes adatai is törlésre kerülnek.

Debrecen, 2016. szeptember 02.

