JÁTÉKSZABÁLYZAT
Nyerő kirándulások a SPAR-tól!

1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt,
karbantartott www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon futó „Nyerő kirándulások a SPAR-tól”!
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, vezető tisztségviselői 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 a magyarországi óvodák, illetve 1-4. és 5-8. évfolyamos osztályok részére a
játékban részt vevő áruházakban a megadott időtartam alatt vásárlók pontokat gyűjtsenek vásárlást
igazoló blokkadatok feltöltésével. Három kategóriában hirdetünk nyerteseket:
- óvoda
- 1-4. évfolyam
- 5-8. évfolyam (az intézmény lehet általános iskola és 6 ill. 8 osztályos középiskola is, az évfolyam a
döntő)
A www.nyeremenyjatek.spar.hu oldalon történő regisztrációt követően a játékosnak ki kell választani
az óvodát, majd a csoportot vagy az iskolát, majd az osztályt, amelyhez fel szeretné tölteni a
blokkadatokat.
A magyarországi óvoda, általános- és középiskolák listáját a köznevelési információs rendszer
intézménytörzsi nyilvántartása alapján állítottuk össze az oktatas.hu - oktatási hivatal honlapjáról.
Amennyiben egy óvoda vagy iskola esetlegesen nem szerepel a választható opciók között, a
hibabejelentés pontban lehet jelezni a problémát. Ellenőrzés után az esetlegesen hiányzó intézményt
is regisztráljuk a játékban. A játékban csak magyarországi óvodák, általános iskolák és 6 illetve 8
osztályos középiskolák vehetnek részt, a választható opciók közé is ennek a feltételnek megfelelő
óvoda vagy iskola felvétele kezdeményezhető. Bölcsődék a nyereményjátékban nem vehetnek részt, a
felöltött blokkjuk és regisztrációjuk nem minősül érvényesnek.
Az óvodák vagy iskolák kiválasztása után a csoportot vagy az évfolyamokat és az osztályt kell megadni.
A csoportot vagy osztályt ki lehet választani a megadott listából, vagy amennyiben ott nem szerepel,
fel lehet vinni egy külön beviteli mezőben, mely a listázott csoportok vagy osztályok után található (Ha
nincs közte a csoport vagy osztály, hozd létre:).
Minden magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner, SPAR market üzletekben történő
az adott időszak alatt egyösszegben minimum 5001 Ft értékű vásárlást igazoló blokk részt vehet a
játékban, és a feltöltése blokkonként – a blokkon szereplő vásárlás értékétől függetlenül - 10 pontot
ér.

Extra pontok szerezhetőek bizonyos termékek megvásárlásával és azok, a blokk feltöltésekor történő
megjelölésével. 2019.02.21. – 03.06. között különböző termékért kaphatnak a játékosok extra pontot.
A termékek listája és a hozzájuk tartozó pontok mértéke megtalálható a 2019.02.21. - 02.27. és
2019.02.28. - 03.06. közötti SPAR, illetve INTERSPAR akciós szórólapokban, illetve a nyereményjáték
weboldalán (www.nyeremenyjatek.spar.hu).
Az érvényes feltöltéshez 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). Egy blokkadat (AP kód, TRSZ
szám stb.) érvényesen csak egyszer tölthető fel és csak egy óvodai csoporthoz vagy iskolai osztályhoz
rendelhető hozzá. Amennyiben olyan blokkot 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 regisztráció nem érvényes, az adatok
ellenőrzésekor nem számít bele a pontok ellenőrzésébe! A Játékosoknak a vásárlást igazoló
blokkjaikat meg kell őrizniük, mert nyertesség esetén a nyeremény átvételének feltétele az eredeti és
sértetlen blokkok leadása. Elvesztett sérült blokkért, téves adatfeltöltésért a SPAR nem vállal
felelősséget, a blokkok utóbb nem pótolhatók.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a feltöltött blokkok valódiságát ellenőrizze és e célból a feltöltött
blokkadatokat a blokkot kiállító SPAR Magyarország Kft. / franchise üzlet esetén az üzletet működtető
jogi személy részére a blokk adatainak ellenőrzése céljából megküldje. Amennyiben a feltöltött
blokkadat bármelyike nem egyezik a blokkot kiállító jogi személy nyilvántartásában található
blokkmásolat valamely adatával és felmerül a gyanú a blokk manipulálásával kapcsolatosan, a blokkot
kiállító jogi személy állásfoglalása az irányadó és Szervező jogosult az ilyen blokkot 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 történő minimum 5001 Ft értékű vásárlást igazoló
blokkok vehetnek részt. A SPAR express és DESPAR üzletek a játékban nem vesznek részt.
Minden kategória legtöbb pontot szerzett 10-10 óvodai csoportja vagy iskolai osztálya (kivéve ha az
adott óvodai csoport vagy iskolai osztály megnyerte a 3-3 kirándulás egyikét) garantált nyereményt
kap. Pontegyezés esetén a sorrend attól függ, hogy melyik óvodai csoport vagy iskolai osztály érte el
az adott pontot időben hamarabb.
Azok az osztályok/csoportok kerülnek be a sorsolásba, akik minimum 750 pontot elérnek az adott
időszak alatt. A nyertes óvodai csoport vagy iskolai osztály kizárólag akkor jogosult a nyereményére,
ha be tudja mutatni az összegyűjtött pontjai szerinti vásárlásokat igazoló valamennyi eredeti blokkot.
A sorsolás alkalmával minden kategóriában az 1 nyertes óvodai csoporton és iskolai osztályon felül 3-3
db tartaléknyertes óvodai csoport és iskolai osztály is kisorsolásra kerül a nyereménykirándulásokhoz,
akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes óvodai csoport vagy iskolai osztály
helyébe lépni, amennyiben a nyertes óvodai csoport vagy iskolai osztály pályázata utóbb bármely
okból érvénytelennek bizonyulna. Minden kategóriában 10-10-10 tartaléknyertes óvodai csoport és
iskolai osztály is meghatározásra kerül az ajándékkártya nyereményekhez, akik a pontszámok alapján
jogosultak az eredeti nyertes óvodai csoport vagy iskolai osztály helyébe lépni, amennyiben a nyertes
óvodai csoport vagy iskolai osztály 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 2019. február 21. 8:00 órától 2019. március 13. 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 feltöltésnek meg kell történnie.

5. Nyeremények és sorsolás
A játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok
között:
Fődíj
A játékban a minimum 750 pontot elért óvodás csoportok között kerül kisorsolásra 3 db egyenként
bruttó 800.000 Ft értékű utazási utalvány.
A játékban a minimum 750 pontot elért 1-4. évfolyamos osztályok között kerül kisorsolásra 3 db
egyenként bruttó 800.000 Ft értékű utazási utalvány.
A játékban a minimum 750 pontot elért 5-8. évfolyamos osztályok között kerül kisorsolásra 3 db
egyenként bruttó 800.000 Ft értékű utazási utalvány.
Az utazási utalványok 2019.12.31-ig használhatók fel.
A fődíj nyeremény kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi tér
7/8. vagy www.yestravel.hu). A nyereményt kizárólag 1 db kirándulásra lehet beváltani (több kisebb
értékű kirándulásra nem beváltható a nyeremény). Amennyiben a választott utazás költsége
meghaladja a nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott
fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a nyeremény
utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más utazásra felhasználni nem
lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes Travel ad. A nyeremény utalvány
felhasználása során a Yes Travel a nyertestől és az utazásban részt vevő további személyektől további
személyes adatok megadását kérheti.

Garantált nyeremények
A játékban garantált nyereményt kap mindhárom kategóriában (óvodás csoportok, 1-4. illetve 5-8.
évfolyamos osztályok) a 10-10-10 legtöbb pontot összegyűjtő iskolai osztály / óvodai csoport, kivéve
azok az óvodai csoportok és iskolai osztályok, akik megnyerték a 3-3-3 kirándulás egyikét. A
nyereményük csoportonként és osztályonként bruttó 25.000 Ft értékű SPAR ajándékkártya. Az
ajándékkártya a rajta lévő feltétel szerint vásárolható le 2020.02.21-ig.
A sorsoláson mindhárom kategóriában 1-1 nyertes óvodai csoport és iskolai osztály mellé három
tartaléknyertes óvodai csoportot és iskolai osztályt sorsolunk ki. Amennyiben a nyertes nem felel meg
jelen játékszabályzat valamely feltételének, a sorsolásban a soron következő iskolai osztály / óvodai
csoport jogosult a nyereményre. Egy óvodai csoport és iskolai osztály csak egy nyeremény
megnyerésére jogosult.
A sorsolás alkalmával a 10-10-10 ajándékkártya nyertes óvodai csoporton és iskolai osztályon felül
további 10-10-10 tartaléknyertes kerül meghatározásra az elért pontszámok alapján.
A sorsolások közjegyző jelenlétében, számítógépes software segítségével elektronikusan történnek. A
sorsolások nem nyilvánosak.
Sorsolások helye: Spice Communication Kft., 1022 Budapest, Detrekő utca 12.
Sorsolások ideje: 2019. március 19. 11 óra
A nyertes csoport és osztály 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
kiállító jogi személynél rendelkezésre álló blokkmásolattal nem azonos tartalmú blokkal
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 óvodai csoporthoz és iskolai osztályhoz érvényesen blokkot 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 összegyűjtése és azok eljuttatása a Spice Communication Kft.-hez az 1022 Budapest,
Detrekő utca 12. címre ellenőrzés céljából, illetve a csoport óvónőjének vagy az osztályfőnök 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 osztály
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
Az óvodai csoportok és iskolai osztályok a nyereményeket postai úton kapják kézhez, amiket a nyertes
óvodák és iskolák magyarországi címére a csoport és az óvónő, illetve az osztályok és az osztályfőnök
nevére 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 utazási utalvány 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, az utazási utalvány
nem pótolható.
A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra 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, amely a főnyeremény utazási utalvány
átadását követően az utazásnál, a foglalás során, az utazás alatt vagy azzal összefüggésben a Nyertes
óvodai csoport vagy iskolai osztály tagjainál illetve harmadik személynél felmerülnek. SPAR nem
felelős az utalvány beváltása során a választott időpont vagy hely foglaltsága esetére, továbbá a
szálláshely által nyújtott szolgáltatás minősége kapcsán. A nyereménytárgyak szavatossági és/vagy
jótállási igényével kapcsolatosan a termékek gyártóit terheli a felelősség, 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.
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