
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
„Legyen tiétek a nyertes munkahelyi csapat!” nyereményjáték  

 
 
1. A játék neve, szervezője  
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, 
karbantartott www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon futó „Legyen tiétek a nyertes munkahelyi 
csapat!” elnevezésű játékára, az alábbi feltételekkel.  
 
2. A játékban részt vevő személyek  
A Játékban részt vehet minden - internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), illetve Facebook profilján valós, 
személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes 
cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a 
nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy 
nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén 
a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita 
esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező 
tulajdonosai, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a 
lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen 
megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a 
Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban 
kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A 
Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
3. A Játék leírása, menete, nyertesek  
A játék célja, hogy magyarországi, önkéntes alapon szerveződő munkahelyi csapatok, csoportok 
részére a játékban részt vevő áruházakban a megadott időtartam alatt vásárlók pontokat gyűjtsenek 
vásárlást igazoló blokkadatok feltöltésével. Három kategóriában hirdetünk nyerteseket:  
- 10 fős vagy azalatti létszámű munkahelyi csapat 
- 11-20 fős munkahelyi csapat 
- 21-30 fős munkahelyi csapat  
 
A www.nyeremenyjatek.spar.hu oldalon történő regisztrációt követően a játékosnak ki kell választani  
a létszám alapú kategóriát és ki kell választani/meg kell adni egy munkahelyet és csapatnevet, 
amelyhez fel szeretné tölteni a blokkadatokat.  
 
Minden magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner, SPAR market üzletekben történő, 
illetve a SPAR Online shop felületen (https://www.spar.hu/onlineshop/) leadott és teljesített az adott 
időszak alatt egyösszegben minimum 6001 Ft értékű vásárlást igazoló blokk és  megfizetett számla 
részt vehet a játékban, és a feltöltése blokkonként vagy számlánként– a blokkon vagy a  számlán 
szereplő vásárlás értékétől függetlenül - 10 pontot ér.  
 
Extra pontok szerezhetőek bizonyos termékek megvásárlásával és azok, a blokk / számla feltöltésekor 
történő megjelölésével. 2020.09.10. – 09.30. között különböző termékért kaphatnak a játékosok extra 
pontot. A termékek listája és a hozzájuk tartozó pontok mértéke megtalálható a 2020.09.10. - 09.16., 
2020.09.17. - 09.23. és 2020.09.24. – 09.30. közötti SPAR, illetve INTERSPAR akciós szórólapokban, 
illetve a nyereményjáték weboldalán (www.nyeremenyjatek.spar.hu). 
 
Blokkok érvényes feltöltéséhez az alábbi adatok megadása szükséges: vásárlás pontos dátuma (év, 
hónap, nap), AP kód (pl. 12345678 – maximum 8 számjegy egybeírva, szóköz és egyéb elválasztás 
nélkül), TRSZ szám (pl.1234567890 – maximum 10 számjegyből álló számsor).  
 
SPAR Online Shopban történő vásárlás esetén a számla érvényes feltöltéséhez az alábbi adatok 

http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/
https://www.spar.hu/onlineshop/


megadására van szükség: a számlán szereplő rendelésszám (BH12345678 – 2 betű és 8 számjegy 
egybe írva, szóköz és egyéb elválasztás nélkül), a számla kelte (év, hónap, nap), és a számla 
sorszáma  (Pl. 012346789, összesen 10 db számjegy). 
 
Egy blokkadat (AP kód, TRSZ szám stb.) és az online shop felületen leadott megrendelés során 
kiállított számla (rendelésszám, számla kelte, számla sorszáma) érvényesen csak egyszer tölthető fel 
és csak egy munkahelyi csapathoz rendelhető hozzá. Amennyiben olyan blokkot / számlát kíván valaki 
feltölteni, amely már regisztrálásra került, a Játékban kizárólag az először feltöltött regisztráció 
minősül érvényes pályázatnak.  
A jelen pontban felsorolt adatok példaként kerültek megjelölésre, kérjük, azokat ne töltse fel!  
 
Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a blokk / számla regisztráció nem érvényes, az adatok 
ellenőrzésekor nem számít bele a pontok ellenőrzésébe! A Játékosoknak a vásárlást igazoló 
blokkjaikat / számláikat meg kell őrizniük, mert nyertesség esetén a nyeremény átvételének feltétele 
az eredeti és sértetlen blokkok / számlák leadása. Elvesztett sérült blokkért / számlákért, téves 
adatfeltöltésért a SPAR nem vállal felelősséget, a blokkok/számlák utóbb nem pótolhatók. 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a feltöltött blokkok / számlák valódiságát és a megrendelések 
kiszállítást követő végösszegét és tartalmát ellenőrizze és e célból a feltöltött blokk adatokat és a 
számlát kiállító SPAR Magyarország Kft. / franchise üzlet esetén az üzletet működtető jogi személy 
részére a blokk vagy a számla adatainak ellenőrzése céljából megküldje. Amennyiben a feltöltött 
blokk, vagy számla adat bármelyike nem egyezik az azt kiállító jogi személy nyilvántartásában 
található  blokk / számla másolat valamely adatával és felmerül a gyanú a blokk / a számla 
manipulálásával kapcsolatosan, a blokkot / a számlát kiállító jogi személy állásfoglalása az irányadó és 
Szervező jogosult az ilyen blokkot /számlát feltöltő Játékost és pályázatát kizárni a játékból, a játékos 
ebben az esetben nyereményre nem jogosult és kártérítési vagy egyéb jogcímen igénnyel sem a 
Szervező, sem a Lebonyolító, sem a SPAR Magyarország Kft, vagy az áruházat üzemeltető jogi személy 
ellen nem élhet. 
 

A játékban az adott időszakban – nyitvatartási időben - bármely magyarországi SPAR, INTERSPAR, City 
SPAR, SPAR partner, SPAR market üzletekben és a SPAR online shopban 
(https://www.spar.hu/onlineshop/) történő minimum 6001 Ft értékű vásárlást igazoló blokkok és 
számlák vehetnek részt. A SPAR express és DESPAR üzletek a játékban nem vesznek részt. 
A feltöltött blokkokért  / számlákért kapott pontok az egyes munkahelyi csapatoknál  összeadódnak. 
A 3 kategóriában eltérő pontmennyiség szükséges ahhoz, hogy a munkahelyi csapat bekerüljön a 
sorsolásba:  

- 10 fős vagy azalatti munkahelyi csapat: 200 pont 
- 11-20 fős munkahelyi csapat: 400 pont 
- 21-30 fős munkahelyi csapat: 600 pont 

 
A nyertes munkahelyi csapat kizárólag akkor jogosult a nyereményére, ha be tudja mutatni az 
összegyűjtött pontjai szerinti vásárlásokat igazoló valamennyi eredeti blokkot, illetve SPAR Online 
Shop rendelések esetén valamennyi számlát. 
A sorsolás alkalmával mindhárom kategóriában 6 nyertes munkahelyi csapaton felül 6 db 
tartaléknyertes munkahelyi csapat is kisorsolásra kerül, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az 
eredeti nyertes munkahelyi csapat helyébe lépni, amennyiben a nyertes munkahelyi csapat pályázata 
utóbb bármely okból érvénytelennek bizonyulna.  
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen 
játékszabályzat valamely követelményének, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy 
tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy az értesítéstől számított 90 napon belül nem elérhető, 
vagy nem jelentkezik a nyertes. 
 
4. A Játék időtartama  
A játék 2020. szeptember 10. 8:00 órától 2020. szeptember 30. éjfélig tart.  
A vásárlásnak a résztvevő áruházak nyitvatartási idejében kell történnie a játék időtartama alatt. A 
résztvevő áruházak nyitvatartási ideje áruházanként eltérő lehet. A játék időtartama alatt mind a 
vásárlásnak, mind a blokk / számla adat feltöltésnek meg kell történnie.  

https://www.spar.hu/onlineshop/


SPAR online shop megrendelés esetén a nyereményjátékban csak a 2020. szeptember 30. napjáig 
kiszállított rendeléssel lehet részt venni.  
 
Online-shop esetén:  
A megrendelésnek – a szállítási díj nélkül– kell elérnie a minimum 6001,- Ft fizetendő végösszeget, a 
kiszállítás időpontját a megrendelőnek 2020. szeptember 30. napjára vagy azt megelőző napra 
szükséges kérnie, a megrendelt és kiszállított termékek közül minimum 6001,- Ft értékben terméket 
át kell vennie és a minimum 6001,- Ft értékű számlát a helyszínen bankkártyás fizetéssel / banki előre 
utalással ki is kell egyenlítenie.  
Visszautasított / át nem vett megrendelések / elállási jog gyakorlása kapcsán visszaáruzott áruk értéke 
nem számít bele a számla értékébe és ezen számlák – feltöltésük esetén – utólagosan kizárásra 
kerülnek, a feltételeknek való nem megfelelés miatt.  
SPAR kizárja a felelősségét arra az esetre,  amennyiben a számla végösszege kiszállításkor azért nem 
éri el az 6001,- Ft összeget, mert Szervező valamely terméket esetleges készlethiány miatt nem tudott 
kiszállítani, nem tudott helyettesítő terméket biztosítani, a vásárló a helyettesítő termék et nem 
fogadta el vagy valamely terméket a vásárló elállási joga gyakorlásával élve nem vett át.  
 
5. Nyeremények és sorsolás 
A játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok 
között:  
 
10 fős vagy azalatti létszámú munkahelyi csapat kategória: 
- fődíj, melynél 1 db nyertes csapatot sorsolunk: SPAR ajándékkártya 500.000 Ft értékben 
- 2. díj, amelynél 2 db nyertes csapatot sorsolunk: SPAR ajándékkártya csapatonként 150.000 Ft 
értékben és Sweet escape online szabadulószoba ajándékutalvány csapatonként maximum 10 fő 
részére 
- 3. díj, amelynél 3 db nyertes csapatot sorsolunk: SPAR ajándékkártya csapatonként 50.000 Ft 
értékben 
 
 
11-20 fős munkahelyi csapat kategória: 
- fődíj, melynél 1 db nyertes csapatot sorsolunk: Benk Dénes és Csenki Attila közös online stand-up 
comedy műsora a csapatnak (kb. 60 perc) 
- 2. díj, amelynél 2 db nyertes csapatot sorsolunk: Mömax ajándékutalvány csapatonként 150.000 Ft 
értékben és SPAR ajándékkártya csapatonként 150.000 Ft értékben 
- 3. díj, amelynél 3 db nyertes csapatot sorsolunk: SPAR ajándékkártya csapatonként 100.000 Ft 
értékben 
 
 
21-30 – fős munkahelyi csapat kategória: 
- fődíj, melynél 1 db nyertes csapatot sorsolunk: online Király Viktor-koncert  (kb. 45 perc) 
- 2. díj, amelynél 2 db nyertes csapatot sorsolunk: Mömax ajándékutalvány csapatonként 250.000 Ft 
értékben és SPAR ajándékkártya csapatonként 200.000 Ft értékben 
- 3. díj, amelynél 3 db nyertes  csapatot sorsolunk: SPAR ajándékkártya csapatonként 150.000 Ft 
értékben 
  
A SPAR ajándékkártyák a rajta lévő feltétel szerint vásárolhatók le legkésőbb 2021.09.30-ig. 
A Mömax ajándékutalványok a rajta lévő feltétel szerint vásárolhatók le legkésőbb 2021.10.01-ig. 
A Sweet escape online szabadulószoba ajándékutalványok a rajta lévő feltétel szerint használhatók fel 
legkésőbb 2021.06.30-ig. 
 
 
A sorsoláson mindhárom kategóriában a 6-6 nyertes munkahelyi csapat mellé hat  tartaléknyertes 
munkahelyi csapatot sorsolunk ki. Amennyiben a nyertes csapat nem felel meg jelen játékszabályzat 
valamely feltételének, a sorsolásban a soron következő munkahelyi csapat jogosult a nyereményre. 
Egy munkahelyi csapat csak egy nyeremény megnyerésére jogosult.  
 



A sorsolások közjegyző jelenlétében, számítógépes software segítségével elektronikusan történnek. A 
sorsolások nem nyilvánosak.  
 
Sorsolások helye: Dr. Máté Viktor közjegyző irodája 
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. 
 
Sorsolás ideje: 2020. október 5. 10.00 óra  
 
A nyertes munkahelyi csapat nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:  

- a regisztrációhoz használt e-mail címe vagy Facebook profilja az egyeztetések során vagy 
annak megkezdése előtt törlésre kerül;  

- a regisztráció során megadott vagy a Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az 
személyazonosító okmánnyal nem igazolható  

- a neki küldött üzenetre 90 napon belül nem válaszol;  
- egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval/Facebook-profillal vagy a blokkot / 

számlát kiállító jogi személynél rendelkezésre álló blokkmásolattal / számlamásolattal nem 
azonos tartalmú blokkal / számlával pályázott, játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;  

- egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon 
befolyásolni próbálja;  

- jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.  
 

 
6. Nyertesek értesítése  
A nyertes munkahelyi csoportokhoz érvényesen blokkot illetve SPAR Online Shop-os számlát feltöltő 
minden játékost értesítünk a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz 
használt e-mail címen keresztül. Az értesítésben tájékoztatjuk a résztvevőket a további teendőkről, 
melyek a vásárlást igazoló blokkok / számlák összegyűjtése és azok eljuttatása a Spice Communication 
Kft.-hez az 1022 Budapest, Detrekő utca 12. címre ellenőrzés céljából, illetve a csoport egy tagjának 
nevének megadása a nyeremény postázásához. Amennyiben a feltöltő játékosok által megadott e-
mail cím és/vagy Facebook-profil mindegyike megszűnik vagy más okból egyik sem elérhető, a nyertes 
csapat nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.  
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a 
www.nyeremenyjatek.spar.hu honlapon közzétegye. 
 
7. Nyeremények kézbesítése  
A munkahelyi csapatok a nyereményeket postai úton kapják kézhez, amiket a csapat egy maguk közül 
választott tagjának nevére és magyarországi címére postázunk A nyeremény kézbesítését kétszer 
kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A játékosok 
kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében és ez irányú hozzájárulás birtokában a 
megnyert kirándulás résztvevőiről kép-, film- vagy hangfelvétel készül.  
Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a 
továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.  
 
8. A SPAR felelőssége  
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú 
vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban 
való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki 
fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak 
késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 
SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet 
problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk 
tekintetében. A játék során bármely játékosnál felmerülő, a játékból adódó technikai problémákért, 
esetleges programhibákért, rendszerhibákért a SPAR-t, valamint a játék szervezőit és kivitelezőit 
semmiféle jogi felelősség nem terheli. 
Az ajándékkártyák, ajándékutalványok elvesztéséért, sérüléséért, jogosulatlan általi felhasználásért a 
Szervező a felelősséget nem vállalja. 



SPAR kizárja a felelősségét a nyeremény Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő 
hibák, késések, jogosulatlan átvételek okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, 
jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére SPAR kizárja a felelősségét, a nyeremények nem 
pótolhatók  
A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra/utalványra nem válthatóak be.  
A Nyeremények utáni esetleges adó és járulékterheket, valamint a futárszolgálat, illetve postai 
továbbítás költségét a Szervező viseli, és fizeti meg. 
SPAR kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amelyek a nyeremények átadását 
követően felmerülnek. SPAR nem felelős az online szabadulószoba utalvány beváltása során a 
választott időpont vagy hely foglaltsága esetére, továbbá a szolgáltatás minősége kapcsán. SPAR 
kizárólag a meghirdetett nyeremények átadására vállal kötelezettséget. 
 
9. Adatkezelés és adatvédelem  
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció 
során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során 
szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR 
maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény – 
továbbiakban Infotv. -, illetve az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait, az adatokat 
harmadik személynek – a jelen szabályzatban megjelölten címzetten kívül - nem továbbítja. A 
játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak 
az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az 
adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: 
NAIH-42478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi 
Kft., adatfeldolgozó: Spice Communication Kft.. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és 
lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett 
hozzájárulása alapján, minden további feltétel és ellenérték nélkül az ott írt részletességgel 
közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten 
hozzájárul. A nyertesek névsora a sorsolástól számított 1 éven keresztül elérhető a 
www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon. 
A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az 
adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a 
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását 
vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, 
valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott megkereséssel 
gyakorolhat:: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A 
nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint 
a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)  
A nyertesek jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a sorsolást követő 8 évig őrzi – a 
Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek.  A nem nyertes játékosok 
megadott személyes adatai az Infotv. és a GDPR rendelkezéseire figyelemmel a sorsolást követően 
haladéktalanul törlésre kerülnek. 
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak 
folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék 
feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, 
melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon.  
 
 
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.  
Bicske, 2020. szeptember 9.  
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