RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.)
által szervezett (továbbiakban: Szervező) és a Hungarian Police Rallye Team Kft (2337
Délegyháza, Jókai utca 10) által lebonyolított (továbbiakban: Lebonyolító) nyereményjátékban
(továbbiakban: Közlekedésbiztonsági park) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás
alá nem eső, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek
részt, (továbbiakban: Játékos), akik a Program időtartama alatt regisztrálnak a Vértes Rally
2021 szervízpark helyszínén. A Programban résztvevő helyszín:
Vértes Rally szervízpark Mór, Ipari-park, Ipar utca

1.
2.

A Programban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti.
A program az alábbi időtartamban tart az adott helyszínen:
2021. 08. 28-29. Vértes Rally szervízpark

A Szervező és Lebonyolító a hosszabbítás és időtartam módosítás jogát fenntartja.
Szintén a Szervező és Lebonyolító jogosult a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat
egészét, vagy annak bármely részét indokolás nélkül módosítani, vagy akár a Programot
felfüggeszteni vagy lezárni. A Szervező és Lebonyolító a Rally eseménysorozattal kapcsolatban
– külön tekintettel annak járványügyi szabályozásra való tekintettel történő megtarthatóságára,
nézőszámra, stb. vonatkozóan – a felelősségét a legteljesebb körben kizárja.
3.

A Program leírása:
Mindegyik, fentiek szerint érvényesen regisztrált Programban részt vesz a 4-es pontban
rögzített időpontban az online gépi módon történő sorsoláson, melyre a 4. pontban
megjelölt időpontban kerül sor. Egy résztvevő a rendezvényhelyszínen csak egyszer
regisztrálhat a Program nyereményére.
A Szervező és Lebonyolító jogosult alapos okkal, de külön indokolási kötelezettség
nélkül bizonyos játékosokat kizárni a Program nyereményéből (pl. ha megsértették a
program részvételi feltételeit stb.), és fenntartja magának a jogot az egyéb jogszerű
intézkedések megtételére is.

4.

Nyeremény, nyertes értesítése, tartaléknyertesek:
Nyeremény sorsolás:
Az esemény végén nyeremény kerül kisorsolására. A nyereményt a Lebonyolító az
alábbi időpontban sorsolja.
Vértes Rally 2021

2021. Augusztus 31. 17:00

A nyerteseket a sorsolást követő 2 munkanapon belül e-mail értesítőt kap az általa
regisztrált e-mail címen az alábbi táblázat szerint:
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Vértes Rally 2021 nyertes

2021. Szeptember 03.

Nyeremény:
Motoros vezetéstechnikai tréning kupon 25 db – Hungaroring
Autós vezetéstechnikai tréning kupon 10 db - Hungaroring
Nyertes értesítése:
A nyertes Játékost a Lebonyolító e-mailben értesíti a fentiek szerinti sorsolási dátumot
követő 10 munkanapon belül, a Játékos által a Programban történő regisztráció során
megadott e-mail címén. Az értesítő e-mailt a nyertes Játékos 5 munkanapon belül
köteles visszaigazolni, jelezni, hogy nyereményére valóban igényt tart-e. E
kötelezettség elmulasztása nyereményére nézve jogvesztő hatályú lehet, és Szervező
jogosult helyette a soron következő tartalék nyertest nyertesnek nyilvánítani, és őt a
nyertességének tényéről értesíteni.
Az értesítő vagy válasz e-mailek kézbesítése során esetlegesen keletkező károkért,
késedelemért, adatvesztésért, a levelezéssel járó technikai akadályokért a Szervező és a
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Az értesítő vagy válasz e-mail esetleges
levélszemétbe kerüléséért a Szervező vagy a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállalnak, illetve technikai problémákért, különösen a telefon-, számítógépes- és
elektronikai hálózatok meghibásodásáért sem.
Tartaléknyertesek:
A fentiek szerinti sorsoláson 10 (tíz) db tartaléknyertes kerül kisorsolásra az összes
érvényesen regisztrált Pályázat közül.
Az eredeti nyertes sikeres értesítésének hiánya (a fentiekben meghatározott kereteken
belül), avagy a határidőn belüli visszaigazolási kötelezettség elmulasztása a
nyereményére nézve jogvesztő hatályú lehet, és a Szervező jogosulttá válik helyette a
soron következő tartalék nyertest nyertesnek nyilvánítani, és őt a nyertességének
tényéről értesíteni.

5.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Programból azt a Játékost, aki nem felel
meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

6.

A nyeremény másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremény
nem tartalmaz egyéb költségeket.

7.

A Programból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító dolgozói, ezen partnerek
alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.

8.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult. A Programban cselekvőképtelenek még a törvényes
képviselőjük útján sem vehetnek részt.

Vértes Rally 2021 – Közlekedésbiztonsági Park - játék

9.

A Program hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata hozzáférhető a játék ideje alatt a
helyszínen a nyomtatott formában, illetve a Lebonyolító facebook oldalán.

10.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban
bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

Budapest, 2021. 08. 25.
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