JÁTÉKSZABÁLYZAT
A TCHIBO BUDAPEST KFT. TERMÉKEIHEZ KAPCSOLÓDÓ „TÖLTSD FEL AZ OSZTÁLYPERSELYT”
NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.

A nyereményjáték szervezője
A TCHIBO BUDAPEST KFT. termékeihez kapcsolódó „TÖLTSD FEL AZ OSZTÁLYPERSELYT”
elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Tchibo Budapest Kft.
(székhelye: 2040 Budaörs, Neumann János u.1.) a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz
kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") a Játék
lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft.
(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám:
14182925-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító"), valamint a Lebonyolítóval szerződésben
lévő alábbi alvállalkozók végzik, mint al-adatfeldolgozók: a Webery Digital Agency Kft.
(székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-09-323454 )), az
Interswitch Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10., cégjegyzékszám: 01-09269827, adószám: 10907269-2-41), a Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom
utca 10., cégjegyzékszám: 13-09-184452, adószám: 25828803-2-13), a Magyar Telekom Nyrt.
(székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-041928,
adószám: 10773381-2-44), Evista Kft. (6722 Szeged, Attila utca 11. I. em. 1., cégjegyzékszám:
06-09-008635, adószám: 13063746-2-06) valamint az ITSecure Kft. (székhely: 1012 Budapest,
Logodi utca 54., cégjegyzékszám: 04-09-010777, adószám: 12932573-2-04).

2.

A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden, cselekvőképes, Magyarországon bejelentett lakóhellyel
(1992. évi LXVI. tv. 5§ /2/ bek.) rendelkező 18. életévét betöltött, a 2.1., 2.2. és 2.3.
pontokban meghatározott személyi körbe nem eső kizárólag természetes személy (a
továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt legalább egyszeri alkalommal –
bármely, a Játékban résztvevő terméket forgalmazó boltban, vagy on-line – vásárol Játékban
részt vevő terméket, majd érvényesen regisztrál a Játékban a www.tchibofamily.hu oldalról
elérhető www.osztalypersely.tchibofamily.hu oldalon (a továbbiakban: „Honlap”), majd a
vásárlást igazoló blokk/számla adatait és a blokkról/számláról készített fotóit a Honlapra
feltölti (a továbbiakban: „Regisztráció”).
2.1 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék
szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek,
ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, és
mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott
hozzátartozói.
2.2 Továbbá a Játékban nem vehetnek részt a Játékban résztvevő termékeket árusító
kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy
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velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen
személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.
2.3 A Játékban nem vehetnek részt továbbá korlátozottan cselekvőképesek vagy
cselekvőképtelen személyek.
3

A Játék időtartama
A Játék 2019. szeptember 2. 00 óra 00 perctől - 2019. október 31. 23 óra 59 percig tart.

4

A Játék menete
Játékosnak a Játékban történő részvételhez regisztrálnia kell a 6. pontban foglaltak
szerint (Regisztráció). A sikeres Regisztráció (azaz regisztráció és annak jelen
Játékszabályzatban foglaltak szerinti megerősítése) során a Játékos kiválasztja/megnevezi
az általa támogatni kívánt Osztályt/csoportot, majd a Regisztrációt követően megadja a
vásárlást igazoló blokk/nyugta, vagy magánszemély nevére szóló számla,( a továbbiakban
„Blokk/Számla”) adatait (kereskedelmi lánc megnevezése, ahol a vásárlás történt, NAV
kód [5 karakter], AP kód, vásárlás dátuma és pontos ideje, számla esetén számlaszám), és
a Blokkról/számláról készített fényképet (melyen a Blokk/Számla teljes terjedelmében,
olvasható módon látható) feltölti a Honlapon (a továbbiakban: „Beküldés”). Amennyiben
a Blokkról/Számláról teljes terjedelméről készített képen nem látható jól olvasható
módon a megvásárolt Játékban résztvevő termék megnevezése, Játékosnak a teljes
Blokkról/Számláról feltöltött képen túlmenően a Blokkot/Számlát több, egymást
átfedésben kiegészítő képben is le kell fotóznia és fel kell töltenie úgy, hogy a
Blokk/Számla részletek – kétséget kizáróan azonosíthatóan – összeilleszthetők legyenek
egy teljes Blokká/Számlává, valamint a feltöltés során ezt a feltöltési módot a Honlapon a
megfelelő mező kiválasztásával jeleznie kell.
Lényeges, hogy a Játékban történő részvétel a Játékban résztvevő termékek (ld. 5. pont)
vonatkozásában nem csak személyesen, az érintett termékeket forgalmazó boltokban
történő, hanem on-line vásárlással is lehetséges, amely esetben a Beküldésre vonatkozó
szabályok az alábbi eltérésekkel alkalmazandók:
Miután a Játékos kivásztja/megnevezi az általa támogatni kívánt Osztályt/Csoportot,
majd a regisztrációt követően megadja az online vásárlást igazoló számla/nyugta/blokk
adatait (számlaszám/azonosító/AP kód, a kereskedelmi lánc megnevezése, ahol a
vásárlás történt, vásárlás dátuma és pontos ideje) és a Blokkról/számláról készített
fényképet (melyen a Blokk/Számla teljes terjedelmében, olvasható módon látható)
feltölti a Honlapon (a továbbiakban: „Beküldés”). Amennyiben a Blokkról/Számláról
teljes terjedelméről készített képen nem látható jól olvasható módon a megvásárolt
Játékban résztvevő termék megnevezése, Játékosnak a teljes Blokkról/Számláról
feltöltött képen túlmenően a Blokkot/Számlát több, egymást átfedésben kiegészítő
képben is le kell fotóznia és fel kell töltenie úgy, hogy a Blokk/Számla részletek – kétséget
kizáróan azonosíthatóan – összeilleszthetők legyenek egy teljes Blokká/Számlává,
valamint a feltöltés során ezt a feltöltési módot a Honlapon a megfelelő mező
kiválasztásával jeleznie kell.
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Minden olyan Blokk/Számla esetében, ahol a Játékban résztvevő termék egyértelműen
nem állapítható meg, Játékosnak a Blokk/Számla fényképén túl egy másik fényképet is fel
kell töltenie, amelyen a megvásárolt termék úgynevezett LOT kódja (amely a minőség
megőrzési dátum mellett található kód) jól olvashatóan látható. A feltöltött LOT kódot
tartalmazó csomagolást a hozzá tartozó Blokk/Számla mellett 2019. december 15-ig meg
kell őrizni.

A képfeltöltés követelményei: JPG, PDF formátum, egyenként maximum 3 MB méret. Egy
Beküldés esetén maximum 6 darab képet tölthet fel a Játékos.
A Lebonyolító valamennyi Beküldést annak beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül
ellenőriz. Amennyiben azt érvényesnek találja, jóváhagyásra kerül, ha a Beküldés nem
felel meg a Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételnek, elutasítja. Az ellenőrzés
eredményéről a Lebonyolító a Játékost a Regisztráció során megadott e-mail címre
küldött üzenetben tájékoztatja.
Minden egyes jóváhagyott Blokk/Számla csak egyszer tölthető fel a Játék során és egy
pontot ér - függetlenül a blokkon/Számlán szereplő, Játékban résztvevő termékek
számától és ellenértékétől - amely a Játékos által, a Regisztráció során kiválasztott
Osztály/Csoport részére kerül jóváírásra. Pont csak a jóváhagyott, érvényesen feltöltött
vásárlások után jár, amennyiben Játékos által feltöltött vásárlás elutasításra kerül, annak
pontértéke nem adódik hozzá a Játékos által kiválasztott Osztály/Csoport
összpontszámához.
A Szervező és/vagy a Lebonyolító postai úton bekérheti a Honlapra feltöltött bármely
Blokk/Számla és LOT kód feltöltése esetén az ahhoz tartozó termékcsomagolás eredeti
példányát ellenőrzés céljából, ezért a Blokkokat/Számlát és LOT kód feltöltése esetén az
ahhoz tartozó eredeti termékcsomagolást a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább
2019. december 15-ig. Az eredeti Blokk/Számla és/vagy termékcsomagolás beküldésére a
Játékosnak az arra való felszólítást követően legfeljebb 10 (tíz) nap áll rendelkezésére.
Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem mutatja (küldi) be a
Szervező/Lebonyolító által bekért eredeti Blokkot/Számlát/termékcsomagolást határidőn
belül, vagy az nem a feltöltött vásárlást tartalmazza, vagy ha az nem felel meg a
Játékszabályzatnak, úgy az érintett Blokk/Számla kizárásra kerül a Játékból, elveszítve
pontértékét.
Játékos az általa feltöltött Blokkok/Számlát adatait és azok ellenőrzésének eredményét a
„Beküldéseim” elnevezésű táblázatban tekintheti meg.
5 A Játékban résztvevő termékek
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A Játékban kizárólag a Magyarországon kiskereskedelmi
webáruházakban kapható, alábbi termékek vesznek részt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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forgalomban

és

Tchibo Family 100g őrölt pörkölt kávé
Tchibo Family 250g őrölt pörkölt kávé
Tchibo Family 500g őrölt pörkölt kávé
Tchibo Family 1000g őrölt pörkölt kávé
Tchibo Family 1000g pörkölt szemes kávé
Tchibo Family 50g instant kávé
Tchibo Family 100g instant kávé
Tchibo Family 200g instant kávé
Tchibo Family 275g (250+10%) őrölt pörköl kávé
Tchibo Family 550g (500+10%) őrölt pörkölt kávé
Tchibo Family Espresso 250g őrölt pörkölt kávé
Tchibo Family Espresso 1000g őrölt pörkölt kávé
Tchibo Family Espresso 1000 g pörkölt, szemes kávé
Tchibo Family Box (2*250g Tchibo Family őrölt, pörkölt kávé + 1 db Family bögre)

A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban csak érvényes Regisztrációval, valamint a jelen Játékszabályzat, illetve az
Adatvédelmi Szabályzat és Cookie Szabályzat elfogadásával lehet részt venni. A
részvételhez a Játékosnak regisztrálnia kell a Honlapon a „Regisztráció” menüpont alatt,
amely során meg kell adnia a 7. pontban meghatározott személyes adatok közül a
kötelezően megadandó adatokat, valamint lehetősége van megadnia az ott megjelölt
további – nem kötelezően közlendő – adatokat. A Regisztrációval a Játékos elfogadja a
jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, a Cookie Szabályzatot, és
hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt céllal és
feltételekkel történő kezeléséhez. A Regisztrációt a Játékosnak az általa a Regisztráció
alkalmával megadott e-mail címre a Lebonyolító által küldött automatikus üzenetben
található linkre kattintva 72 órán belül meg kell erősítenie, a Regisztráció ezt követően
válik aktívvá. Amennyiben Játékos ezt elmulasztja, a Játékban való részvételhez a
regisztrációs folyamatot meg kell ismételnie. A megerősítés elmaradása esetén az adott
regisztrációval a Játékos a Játékban nem vehet részt.
A Regisztráció során Játékosnak ki kell választani az általa a Játék során, vásárlásainak
felöltésével támogatni kívánt osztályt/csoportot a 7. pontban foglaltak szerint. A
Játékban csak és kizárólag a magyarországi OM azonosítóval rendelkező bölcsődék,
óvodák és nappali tagozatos általános és középiskolai osztályok (a továbbiakban:
„Osztály/Csoport”) vehetnek részt. A Játékos által kiválasztott Osztályt/Csoportot a
későbbiekben módosítani nem lehet, tehát a Játékos általi későbbi feltöltések is
ugyanazon Osztály/Csoport részére szerezhetnek pontokat, amennyiben a feltöltések a
jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek.
Amennyiben a támogatni kívánt Osztályt/Csoportot előzőleg egy Játékos sem rögzítette,
azt a Játékosnak kell megtennie. A rögzítést követően az Osztály/Csoport adatai a többi
Játékos részére kiválaszthatóvá válik a Honlapon. Az a Játékos, aki az adott
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Osztályt/Csoportot rögzíti a Honlap regisztrációs felületén, az Osztály/Csoport
csapatvezetője lesz a Játékban. A csapatvezető az Osztály/Csoport rögzítése során a
megfelelő mező kipipálásával elfogadja, hogy amennyiben adott Osztály/Csoport
nyertesként kerül meghatározásra a Játékban, vezetéknevét és keresztnevét, mint az
adott Osztály/Csoport csapatvezetője a többi Játékos, amely az adott
Osztálynak/Csoportjának a Játék során Blokkot/Számlát tölt fel, megismerhesse.
csapatvezetői lét feltétele ezen túlmenően, hogy Játékos a Regisztrációját megerősítse,
így az aktívvá váljon. A csapatvezető az, aki képviseli az Osztályt/Csoportot a Játékban, és
aki részére nyertesség esetén a nyeremény átadásra kerül. Csapatvezető csak olyan
Játékos lehet, aki a nyeremények meghatározásakor és a nyeremény átvételhez
szükséges teendők elvégzésekor élő regisztrációval rendelkezik és mindenben megfelel a
jelen Játékszabályzatban foglaltaknak. Amennyiben Játékos nem járul hozzá ahhoz, hogy
nevét (vezetéknév és keresztnév) az általa regisztrált Osztály/Csoport számára a Játék
során Blokkot/Számlát feltöltő személyek megismerhessék, úgy helyette az a Játékos lesz
a csapatvezető, aki a kieső csapatvezetőt követően először tölt fel Blokkot/Számlát az
adott Osztály/Csoport részére (majd a csapatvezetői lét feltételeire vonatkozó
követelményeknek eleget tesz). Erről a Lebonyolító elektronikus üzenetben küld
tájékoztatást az érintett személy részére az általa regisztrált e-mail címre, amelyre
válaszüzenetben tud a fentiek kapcsán nyilatkozni az érintett személy és hozzájárulni,
hogy nyertesség esetén vezetéknevét és keresztnevét a többi, érintett Osztály/Csoport
részére Blokkot/Számlát feltöltő Játékos megismerhesse. Amennyiben az adott
Osztályt/Csoportot támogatottként megjelölt egyik Játékos sem járul hozzá a
vezetéknevének és keresztnevének a fent részletezett módon történő ismertetésére,
ezért az érintett Osztály/Csoport részére nem jelölhető ki csapatvezető, úgy az
Osztály/Csoport a Játékból kizárásra kerül és a részére feltöltött Blokkokkal/Számlákkal
szerzett pontok elvesznek.
Egy Játékos egyszer regisztrálhat a Játékban és a regisztráció során kizárólag egy
támogatott Osztályt/Csoportot választhat ki, de korlátlan számú eltérő vásárlást tölthet
fel a Honlapon a Játék időtartama alatt.
Egy Osztályt/Csoportot csak egy alkalommal lehet rögzíteni, de korlátlan számú eltérő
vásárlás feltöltésével lehet támogatni.
Minden egyes feltöltött Blokk/Számla – jóváhagyás esetén – egy pontot ér, függetlenül a
Blokkon/Számlán szereplő, Játékban résztvevő termékek számától és ellenértékétől.
Játékos Regisztrációjával tudomásul veszi, hogy a Játék során feltöltött vásárlások
pontértékeinek jóváírása és a nyeremények kisorsolása az Osztályok/Csoportok részére
történnek, valamint, hogy a nyereményeket csak és kizárólag a nyertes Osztály/Csoport,
az osztály/csoportközösség érdekében és részére használhatja fel.
Amennyiben valamely Osztály/Csoport a Játékban történő regisztrációját utóbb, az
érintett Osztály/Csoport e körben nyilatkozattételre jogosult személye (vezetője) írásban
kifogásolja, egyúttal kéri az érintett Osztály/Csoport regisztrációjának törlését, úgy a
Szervező az adott Intézmény, illetve az ahhoz kapcsolódó osztályok/csoportok az adott
Osztály/Csoport regisztrációját törli és a továbbiakban az érintett intézmény
osztályainak/érintett Osztályának/csoportjainak/érintett Csoportjának regisztrációját
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nem
teszi
lehetővé,
valamint
az
adott
Intézmény
osztályai/Osztály
javára/csoportjai/Csoport javára vásárlás feltöltése nem végezhető, illetve a korábban e
személyi kör javára teljesített feltöltések automatikusan érvénytelenné válnak, amely
esetben az Intézmény osztályai/Osztály/csoportjai/Csoportja javára történő vásárlások
feltöltései törlésre kerülnek, azok más Osztály/Csoport/Intézmény részére nem
ajánlhatóak fel. A Szervező nem köteles és nem is vizsgálja a jelen pontban említett,
regisztráció törlésére irányuló kifogás megalapozottságát, illetve indokoltságát, amely
alapján a regisztráció (írásbeli kifogást követően a Szervező/Lebonyolító által
egyoldalúan történő) törléséből eredő következményekért a Szervező/Lebonyolító
felelősségvállalása kizárt.
Amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, tévesek
vagy hiányosak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató
viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált email cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz
igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a
megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a
Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét
kizárja.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége az Internet
kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a
Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizárnak.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle elvárható intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
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A Regisztráció során bekért adatok
A Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges a Játékban való részvételhez:
-

teljes név (vezetéknév, keresztnév)*,
születési dátum*,
e-mail cím*,
jelszó*

A Regisztráció során az alábbi adat megadására van lehetőség (nem kötelező):
-

telefonszám
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A Regisztráció során Játékosnak meg kell adnia az általa, a Játék során támogatni kívánt
Osztályt az alábbiak szerint:
Bölcsőde és óvoda esetén:
-

bölcsőde vagy óvoda kiválasztása OM azonosító szám alapján (megtalálható ezen
a
gyűjtőoldalon
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenyker
eso vagy az adott bölcsőde vagy óvoda honlapján – a továbbiakban: „Intézmény”)

-

a csoport nevének megadása szöveges mezőben

Iskola esetén:
-

-

iskola kiválasztása OM azonosító szám alapján (megtalálható ezen a gyűjtőoldalon
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenyker
eso vagy az adott iskola honlapján – a továbbiakban: „Intézmény”)
az osztály évfolyamának kiválasztása/rögzítése
az osztály betűjelének kiválasztása/rögzítése (amennyiben nem betűjellel jelölik
az osztályt az adott iskolában, akkor egy szöveges mezőben van mód az osztály
rögzítésére).

A nyertes Osztályt/Csoportot képviselő csapatvezetőnek az alábbi kiegészítő adatokat
szükséges megadnia a nyertességről küldött értesítő üzenethez csatolt adatlap (II. számú
melléklet) kitöltésén, megfelelő módon történő aláírásán és a Játék ügyfélszolgálati e-mail
címére (szkennelt módon) történő visszaküldésén keresztül:
-

Név
Születési név
Anyja neve
Születési év, hónap, nap és hely
Bejelentett lakcím
Bejelentett tartózkodási hely (ha van ilyen)
Adóazonosító jel
Taj. szám
Telefonszám

A nyertes Osztályt/Csoportot képviselő csapatvezetőnek az adatlap mellett egy üzenetben
vissza kell küldenie a nyertességről küldött értesítő üzenetben kapott nyilatkozat (III. számú
melléklet) szkennelt képét is saját kezűleg aláírva és az aláírást két cselekvőképes tanú által
hitelesítve (a tanúk neve az aláírás alatt nyomtatott betűvel is kiírva, valamint a bejelentett
lakóhelyük/tartózkodási helyük címe feltüntetve). A tanúknak a következő személyes
adatokat szükséges megadniuk:
-

Teljes név*

-

Bejelentett lakcím (illetve bejelentett tartózkodási cím – amennyiben van ilyen)*
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A csapatvezetőnek továbbá a Nyeremény kézbesítéséhez az alábbi adatokat szükséges
megadnia:
• Szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó), ahol 8 és 17 óra
között át tudja venni a megadott Nyereményt. (Lásd 10. pont, Nyeremények
átvétele).
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Személyes adatok törlésével, regisztráció visszavonásával kapcsolatos szabályok
Játékos bármikor kérheti, hogy Regisztrációját, valamint az abban tárolt adatait Szervező
haladéktalanul törölje, amely kérésének Szervező a beérkezett kérelem észlelését
követően haladéktalanul eleget tesz. Játékos a törlést a promóciós ügyfélszolgálati
elérhetőségeken (az ugyfelszolgalat@jatek.tchibofamily.hu e-mail címen vagy a
munkanapokon 08:00-tól 20:00-ig elérhető +361 267-48-48 telefonszámon)
kezdeményezheti. Szervező a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési
kérelem beérkezését követően a Regisztráció alkalmával a Játékos által megadott e-mail
címre megküldött válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Játékost. A Játékos a
Játékban való részvételre, illetve nyereményre a Regisztrációja, vagy fiókja törlését
követően nem jogosult.
A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az
adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes
szabályokat a Játék Adatvédelmi Szabályzatában találják, amelynek megismerését és az
abban foglalt rendelkezések elfogadását a Regisztrációval a Játékos kifejezetten
megerősíti.

9

Nyeremények
A Játék időtartama alatt összesen 50 darab 200.000,-Ft-tal feltöltött bankkártya (a
továbbiakban: „Nyeremény”) talál gazdára, a jelen Játékszabályzatban rögzített
feltételek szerint.
Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető Nyeremények és számuk:
9.1 Megállapított nyeremények és nyerteseik: A Játék során a 25 legtöbb érvényes, a
jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint, a Lebonyolító által jóváhagyott
Blokkot/Számlát és így legtöbb pontot összegyűjtő Osztály/Csoport egyenként bruttó
200.000,-Ft értékű támogatást nyer, amit bankkártya formájában kap meg az adott
Osztály/Csoport a csapatvezetőjén keresztül (amennyiben a 25. helyen döntetlen
eredmény alakul ki, úgy ott a pontértéket időben hamarabb teljesítő Osztály/Csoport
kerül ki nyertesként).
A megállapított nyeremény részletes leírását a Játékszabályzat I. számú melléklete
tartalmazza.
9.2 Sorsolással megállapított nyeremények: A Játék során 25 db Osztály/Csoport nyer
sorsolás útján egyenként bruttó 200.000,-Ft értékű támogatást, amit bankkártya
formájában kap meg a nyertes Osztály/Csoport a csapatvezetőjén keresztül. A
sorsolás a Játékban érvényesen regisztrált Osztályok/Csoportok között történik. A
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sorsoláson az a regisztrált Osztály/Csoport vehet részt, amelyik részére a jelen
Játékszabályzatban foglaltak szerint legalább egy érvényes Blokk/Számla feltöltés
megtörtént a Játék időtartama alatt és amelynek regisztrációja nem került törlésre.
A sorsolással megállapított nyeremény részletes leírását a Játékszabályzat I. számú
melléklete tartalmazza.
Egy Osztály/Csoport egy nyeremény típusból egyet nyerhet a Játék során (megállapított
nyereményt vagy sorsolással megállapított nyereményt).
Megállapított nyeremények nyertesei:
A Játék során 25 (huszonöt) megállapított nyeremény (a továbbiakban „Megállapított
nyeremény”) kerül kiosztásra a Játék során 25 legtöbb pontot elérő Osztály/Csoport
részére. A pontok összesítése a Játék lezárását követően, 2019. november 11-én, 14:00kor történik a Lebonyolító székhelyén, közjegyző jelenlétében. Amennyiben a 25. helyen
döntetlen eredmény alakul ki, úgy ott a pontértéket időben hamarabb teljesítő
Osztály/Csoport kerül ki nyertesként. Amennyiben a 25 legtöbb pontot elérő
Osztály/Csoport részére beküldött valamely Blokk/Számla feltöltés utóbb kizárásra kerül,
a Játékból kizárásra kerül és így pontértékét elveszíti. Amennyiben a kizárás befolyásolja
a nyertes Osztályok/Csoportok listáját, a Lebonyolító a módosult eredményről
haladéktalanul értesíti az érintett Osztályokat/Csoportokat képviselő csapatvezetőket az
általuk Regisztrációkor megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában.
Nyeremények sorsolása:
A sorsolásra közjegyző jelenlétében, a véletlenség elvének eleget tevő gépi sorsoló
program segítségével, a Lebonyolító székhelyén kerül sor (1016 Budapest, Hegyalja út 713.). A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás időpontja: 2019. november 11. 14:00.
A sorsolás és a pontok összesítése nem nyilvános. A Szervező fenntartja a mindenkori
sorsolás és pont összesítés előre meghirdetett időpontjának indokolás nélküli, egyoldalú
döntésével történő megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervező a Honlapon (a
Játékszabályzat módosításával) közzé teszi.
Amennyiben a nyertes Osztály/Csoport vagy annak csapatvezetője nem felel meg a
Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, a nyertes
Osztály/Csoport elveszíti jogosultságát a nyereményre, helyette pedig a soron következő
tartaléknyertesként meghatározott Osztály/Csoport (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”)
minősül nyertes Játékosnak az alábbiak szerint:
Megállapított nyeremény esetén Tartaléknyertes Osztálynak/Csoportnak a Játék során
összegyűjtött pontmennyiség alapján a soron következő – előzőleg nyertesként nem
megállapított – Osztály/Csoport minősül. Osztályonként/Csoportonként egy
Tartaléknyertes Osztály/Csoport kerül meghatározásra. Sorsolás esetében a sorsolással
egyidejűleg nyereményenként 1 (egy) darab Tartaléknyertes Osztály/Csoport kerül
kisorolásra, amely akkor jogosult az eredeti nyertes Osztály/Csoport helyébe lépni,
amennyiben az eredeti nyertes Osztály/Csoport a Játékból a jelen játékszabályzatban
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foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a
nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja.
A sorsolással megállapított nyeremények Nyertesei és Tartaléknyertesei elektronikus
úton történő sorsolás során a weboldal adatbázisában tárolt adatokból kerülnek
kisorsolásra a Lebonyolító által, a véletlenszerűség elvét követve. A sorsolás a Játékban
érvényesen regisztrált Osztályok/Csoportok között történik. A sorsoláson az a regisztrált
Osztály/Csoport vehet részt, amelyik részére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint
legalább egy érvényes Blokk/Számla feltöltés megtörtént a Játék időtartama alatt, és
amelynek regisztrációja nem került törlésre. Amennyiben a nyereményt a
Tartaléknyertesnek nem lehetséges átadni, az további Osztálynak/Csoportnak nem kerül
átadásra. A Szervező kizárhatja a Játékból azt a nyertest, aki nem felel meg a jelen
Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a
nyertest, amely a jelen Játékszabályzat 10. pontjában foglaltak értelmében nem
elérhető.
A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost és
Osztályt/Csoportot, aki, /amely nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából
kizárja azt a Játékost/Osztályt/Csoportot, aki/amely a Játék során bizonyítottan a Játék
internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb
más csalásra lehetőséget adó módon kíván(t) előnyhöz jutni.
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Nyeremények átvétele
A nyertes Játékosok a Nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
Minden nyertes Osztály/Csoport valamennyi feltöltött Blokkját/Számláját és Blokk/Számla
képét a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi, valamint jogosult akár valamennyi
eredeti Blokkot/Számlát is bekérni. Amennyiben Lebonyolító a megállapított nyertes
osztályok/Csoportok Blokkjai/Számlái között érvénytelen Blokkokat/Számlát, vagy a
Beküldéssel nem egyező Blokkokat/Számlákat és Blokk/Számla képeket talál, vagy a Beküldés
során a megfelelő mező megjelölésével nem kerül bejelölésre, hogy olyan Blokk/Számla
került feltöltésre, amelyen nem szerepel kiírva a Játékban résztvevő termék pontos
megnevezése, stb. úgy azok számával csökkenti az adott Osztály/Csoport érvényes
Blokkjainak/Számláinak számát, ami a kialakult sorrendet is befolyásolhatja.
A Szervező a nyertességről szóló értesítést a nyertes Osztály/Csoport csapatvezetője részére
küldi meg (a csapatvezető kiválasztási folyamatát lásd a 6. pontban), továbbá értesítést küld
valamennyi, az adott nyertes Osztály/Csoport részére érvényes Beküldést végrehajtó
Játékos(ok) részére az általuk a regisztráció során megadott e-mail címen. (Az értesített
Játékosok 5 (öt) napon belül írásban, indoklással ellátott kifogással élhetnek a csapatvezető
személyével
kapcsolatban
a
Játék
ügyfélszolgálati
e-mail
címén:
ugyfelszolgalat@jatek.tchibofamily.hu. Amennyiben Szervező indokoltnak ítéli meg a
kifogást, csapatvezetőnek ebben az esetben az időben első kifogást emelő személy minősül,
amennyiben az legalább 1 (egy) érvényes Blokkot/Számlát feltöltött a nyertes
Osztály/Csoport javára és hozzájárul vezetéknevének és keresztnevének a többi, nyertes
Osztály/Csoport részére érvényes Beküldést végrehajtó Játékos(ok) részére az általuk a
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regisztráció során megadott e-mail címen küldött elektronikus üzenet által történő
ismertetésére. A csapatvezető személyének megváltozásáról Lebonyolító elektronikus
üzenetben tájékoztatja az érintett Osztályt/Csoportot Beküldéssel támogató Játékosokat.
A megállapított, illetve sorsolás útján megállapított nyeremény esetén a Lebonyolító a
nyertes Osztályok/Csoportok csapatvezetőit a nyereményről elektronikus úton értesíti az
általuk a Regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a sorsolást követően
24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 2 munkanapon belül ismételten. A
Szervező az értesítő e-mail-ben a csapatvezető részére elküldi a nyeremény átvételéhez
szükséges adatlapot és nyilatkozatot. A csapatvezető a második értesítést követő legkésőbb
5 (öt) naptári napon belül köteles e-mail útján visszajelezni a megadott elérhetőségek
valamelyikén és a Játék ügyfélszolgálati e-mail címére elküldeni az értesítéskor kapott
adatlap és nyilatkozat hiánytalanul kitöltött és megfelelő módon (a jelen Játékszabályzatban
meghatározottak szerint) aláírt, szkennelt képét. Az adatlapot és nyilatkozatot a II. és III.
számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a csapatvezető ezt elmulasztja, vagy a megadott
határidőn túl, késedelmesen teljesíti, úgy „nem elérhetőnek” minősül és ebben az esetben –
illetve akkor is, ha bármilyen okból nem adható át részére a nyeremény – a nyertes
Osztály/Csoport kizárásra kerül a Játékból és a soron következő Tartaléknyertes
Osztály/Csoport minősül nyertesnek a továbbiakban. Amennyiben a csapatvezető
akadályoztatása vagy egyéb rajta kívül álló okból nem tud visszajelzést küldeni, úgy ezt akár
ő, akár más, az adott Osztály/Csoport részére érvényes feltöltést végrehajtott és a
nyertességről elektronikus úton értesített személy elektronikus úton jelezheti a Lebonyolító
ügyfélszolgálati elérhetőségén: ugyfelszolgalat@jatek.tchibofamily.hu. Amennyiben a
megkeresést a Szervező indokoltnak ítéli meg, csapatvezetőnek az akadályoztatásról
tájékoztatást beküldő személy – abban az esetben, ha az akadályoztatásról tájékoztatást az
akadályoztatott csapatvezető küld értesítést, helyébe az általa megjelölt Játékos - minősül,
amennyiben az legalább 1 (egy) érvényes Blokkot/Számlát feltöltött a nyertes
Osztály/Csoport részére és az ügyfélszolgálati e-mail címre küldött üzenet formájában
hozzájárul vezetéknevének és keresztnevének a többi, nyertes Osztály/Csoport javára
érvényes Beküldést végrehajtó Játékos(ok) részére az általuk a regisztráció során megadott
e-mail címen küldött elektronikus üzenet által történő ismertetésére. A csapatvezető
személyének megváltozásáról Lebonyolító elektronikus üzenetben tájékoztatja az érintett
Osztályt/Csoportot Beküldéssel támogató Játékosokat. Amennyiben ilyen megkeresés a
Lebonyolító felé az értesítést követő 5 (öt) napon belül nem érkezik, illetve az
akadályoztatását bejelentő csapatvezető a fentiek szerint maga helyett csapatvezetőként
más Játékost nem jelöl, vagy a jelölt/akadályozásról értesítést küldő Játékos a
csapatvezetővé válásához szükséges előfeltételeket nem teljesíti, úgy a csapatvezető
akadályoztatására
a
későbbiekben
senki
nem
hivatkozhat.
A nyereményekre való jogosultság feltétele a jelen Játékszabályzatnak való maradéktalan
megfelelés.
A nyeremények szállítási költségét (futárszolgálat díja) a Szervező viseli, azonban minden
egyéb felmerülő költség például, de nem kizárólagosan, a bankkártya aktiválásához
kapcsolódó utazási. és bármely egyéb költség a csapatvezetőt terheli.
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A nyereményt átvevő, nyertes Osztály/Csoport csapatvezetője a bankkártya aktiválásához el
kell, hogy látogasson bármelyik magyarországi OTP bankfiókba, és a kártyával együtt
magával kell vinnie a bankkártyához kapott kártyaszerződést 2 példányban, a PIN-kódot
tartalmazó borítékot, és személyazonosító iratait (személyi igazolvány, lakcímkártya).
A bankfiókban a fentiek alapján megkötik vele a bankkártyaszerződést, és aktiválják a
bankkártyáját, amelyet a nyertes Osztály/Csoport az előre feltöltött összeg (bruttó 200.000
Ft) erejéig az osztály/csoportközösség javára szabadon felhasználhatja.
A nyereményeket futárszolgálat szállítja ki a nyertes Osztály/Csoport csapatvezetője által
megadott szállítási címre. A nyeremények kiszállítása az adatok visszaigazolását követően
folyamatosan történik, legkésőbb 2019. december 13-ig. A csapatvezetőnek olyan szállítási
címet célszerű megadnia, ahol a futárszolgálat munkanapokon munkaidőben (8 és 17 óra
között) eléri őt. A kiszállítást a Szervező kétszer kísérli meg, a megadott szállítási címtől
eltérő helyen való személyes átvételének lehetőségét nem biztosítja, valamint a
nyeremények további kiküldését nem vállalja. Amennyiben a második kiszállítás/kiküldés is
bármely okból sikertelen, úgy a nyertes Osztály/Csoport elveszíti a nyeremény átvételére
való jogosultságát, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes Osztály/Csoport lesz
jogosult. Amennyiben a Tartaléknyertes Osztályok/Csoportok egyikének sem lehetséges a
nyeremény kiszállítása, az visszaszállításra kerül a Szervezőhöz. A kiszállítás fentiek szerinti
meghiúsulása miatt a nyertes Osztály/Csoport és/vagy csapatvezető és/vagy Tartaléknyertes
és/vagy ezek csapatvezetője a Szervezővel és/vagy Lebonyolítóval szemben semminemű
igényt nem támaszthat.
Amennyiben a nyertes Osztály/Csoport csapatvezetője 2019. december 13-ig bármely okból
nem kapja meg a nyereményt, a Játék ügyfélszolgálatán érdeklődhet a kézbesítés
elmaradásának körülményeiről. 2019. december 22. napja után reklamációt nem áll
módunkban elfogadni. A nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért sem a
Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak. A nyertes
Osztályt/Csoportot képviselő csapatvezető köteles együttműködni annak érdekében, hogy a
Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a
csapatvezető bármely okból nem tesz eleget, illetve a nyeremények átadása bármely okból
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A
Szervező a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
11

Információ a játékról
A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.osztalypersely.tchibofamily.hu internetes oldalon
jelenik meg. A nyereményekkel, Játékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító
ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt minden munkanap 08:00-tól 20:00-ig a
+361 267-48-48 telefonszámon vagy a ugyfelszolgalat@jatek.tchibofamily.hu e-mail címen.

12

Személyi jövedelemadó
A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a
Szervező vállalja.
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A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő
minden további költség és kiadás a nyertes Játékost terheli.
A nyeremény átvételére jogosult csapatvezetőnek a nyeremény összegét a 2019. évről szóló
SZJA bevallásában szerepeltetnie kell. A bevallott jövedelem adófizetési kötelezettséget nem
eredményez a nyeremény átvételére jogosult csapatvezető számára, mivel a fentiek szerint a
nyereményre eső közterheket a Szervező vallja be és fizeti meg, amelyről nyeremény
átvételére jogosult csapatvezető részére igazolást állít ki 2020. január 31-ig. A Szervező
költségviselése a személyi jövedelem adóbevallás elkészítésével felmerülő költségekre nem
terjed ki, az – amennyiben felmerül ilyen költség – a nyeremény átvételére jogosult
csapatvezetőt terheli.
13

Vegyes rendelkezések
13.1 Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból
sérült, manipulált vagy megrongálódott Blokkot/Számlát. A hamisított,
promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós Blokk/Számla adatokat
tartalmazó Blokkok/Számlák érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban,
beleértve a Blokk/Számla bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő
Blokkok/Számlák érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokkok/Számlák és a rajtuk szereplő
vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban
kizárja felelősségét.
13.2 A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények (ideértve a nyeremény összeg
igénybevételéhez szükséges bankkártyát is) hibáiért, hiányosságaiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett
rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között
közvetlenül a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben
érvényesítheti.
13.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat
ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse.
13.4 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken
túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a
jelen Játékszabályzat szerepel.
13.5 A hirdetési anyagok megjelenési és nyomtatási hibáiért, bármely elírásért a
Szervező, illetve a Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a
Nyereményjátékban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és
alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
13.6 Szervező a nyertes Osztályok/Csoportok nevét a Játékszabályzat szerint, a
sorsolást/pont összesítést követő 10 munkanapon belül térítésmentesen
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nyilvánosságra hozhatja a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes
Osztály/Csoport és annak Intézményének neve jelenik meg.
13.7 Játékos a Játékban való részvétele során, külön erre a célra megadott előzetes
hozzájárulása alapján a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében
is átadhatja, továbbá térítésmentesen publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes
Osztályt/Csoportot, és adott esetben csapatvezetőjének fotóját, illetve a vele a
nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát a Honlapon
(www.tchibofamily.hu), a Tchibo hivatalos magyar nyelvű Facebook oldalán
(www.facebook.com/tchibomagyarorszag), és a Tchibo Budapest Kft. direkt
marketing adatbázisára kiküldött elektronikus hírlevelekben. Ennek megfelelően
a nyertes Játékosoknak lehetőségük van a Játékban való részvételük során
hozzájárulni ahhoz, hogy fényképüket az alábbi Adatkezelő nyilvánosságra hozza,
valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket
az Adatkezelő díjmentesen, 5 éves törlési idővel felhasználja a személyiségi jogok
maradéktalan betartása mellett az alábbi felületeken: az Adatkezelő honlapján,
közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban,
egyéb médiában történő megjelenés esetén.

13.8 A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik a
Nyereményjáték során érvényes blokkot/számlát töltöttek fel, melyet a
Lebonyolító elfogadott, majd a nyertesség tényéről üzenetet küldött.
13.9 A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.), illetve az ebből eredő következményekért sem a
Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek
bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.
13.10 A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem
hozhatók, kizárólag a nyertes Osztály/Csoport által, az osztály/csoportközösség
javára használhatók fel, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen
módon nem értékesíthetők tovább. A nyeremény átadását követően, annak a
jelen Játékszabályzatban meghatározott céltól eltérő felhasználásából eredő
bármely harmadik személy bármely igénye vonatkozásában a Szervező és
Lebonyolító felelőssége kizárt.
13.11 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot,
illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére.
Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért
támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező,
illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
13.12 A Játékosok a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a
jelen
hivatalos
Játékszabályzatot,
amely
megtalálható
a
www.osztalypersely.tchibofamily.hu honlapon, valamint az Adatkezelési
Szabályzatot, amely megtalálható a www.osztalypersely.tchibofamily.hu oldalon.
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A Játékszabályzat és/vagy Adatkezelési Szabályzat elfogadásának bármely okból
történő elmaradása esetén a Játékban történő részvétel nem lehetséges.
13.13 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt
feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan,
indokolás nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, amelynek
tényét/tartalmát a Szervező a Honlapon történő megjelenítéssel közli.
13.14 A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel
bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a
Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a részére történő
nyeremény átadást. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást
tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt,
amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak
okoztak.
13.15 Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való
részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok
joghatósága alá tartoznak.
Budapest, 2019. szeptember 2.
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MELLÉKLETEK
I. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGÁLLAPÍTOTT ÉS SORSOLÁS ÚTJÁN MEGÁLLAPÍTOTT
NYEREMÉNYEK LEÍRÁSA

A Prepaid Meglepetés kártya egy nemzetközileg elfogadott, Mastercard típusú
érintőkártya. A bankkártya mellé a nyertes Osztálynak/Csoportnak nem szükséges
bankszámlát nyitni. A bankkártya az előre feltöltött összeg erejéig használható,
vásárlásra és készpénzfelvételre is alkalmas.
Mire használható a bankkártya?
A Prepaid Meglepetés kártyát az Osztály/Csoport szabadon használhatja az
Osztály/Csoport javára vásárlásra, a Mastercard logóval ellátott kereskedőknél és az
interneten is, ATM-eknél pedig:
•
•
•
•

készpénzt vehet fel,
lekérdezheti egyenlegét és módosíthatja PIN-kódját,
feltöltheti telefonkártyáit és
befizetheti egyes szolgáltatói számláit.

A Prepaid Meglepetés Kártyával nem lehet:
•
•
•
•

készpénzt befizetni,
szerencsejátékot kezdeményezni,
OTPdirekt internetes szolgáltatást igényelni, és
készpénzt felvenni bankfiókban és postán.

Aktiválás menete
Az Osztályt/Csoportot a Játék során képviselő személy (csapatvezető) látogasson el
bármelyik magyarországi OTP bankfiókba, és a bankkártyával együtt vigye magával a
bankkártyához kapott kártyaszerződést 2 példányban, a PIN-kódot tartalmazó
borítékot, és személyazonosító iratait.
Bankfiókban megkötik vele a bankkártyaszerződést, és aktiválják a bankkártyáját. A
Prepaid Meglepetés kártyát az előre feltöltött összeg erejéig, a nyertes
Osztály/Csoport az osztály/csoportközösség javára szabadon felhasználhatja.
A bankkártya érvényességi ideje két év. Ha a kártya lejár vagy a lejárata előtt letiltják,
akkor a kártyán még rendelkezésre álló összeget a kártyaszerződés birtokában
bármelyik bankfiókban felvehetik. A kártya lejárata után havi zárlati díjat számolnak
fel akkor, ha a kártyán még maradt pénz, ez a költség a nyertes Játékost terheli.
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Az
OTP
Prepaid
Meglepetés
Kártyáról
további
információ
a
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Bankkartyak/Prepaid/Meglepetes weboldalon
található.
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II. SZÁMÚ MELLÉKLET: NYERTESEKTŐL BEKÉRENDŐ SZEMÉLYES ADATLAP

ADATLAP

Alulírott, mint a Tchibo Budapest Kft. által szervezett „Töltsd fel az osztályperselyt!”
elnevezésű promóció nyertes osztály/csoportközösségének (intézmény megnevezése:
«Iskola_», cím: «Cím», osztály: «Osztály») csapatvezetője, a promóció Játékszabályzatában
foglaltaknak megfelelően az alábbi adataimat a fent jelzett osztály/csoportközösség által
megnyert 200.000 Ft-ról elvégzendő bérszámfejtéshez adom meg, amelyet a Tchibo
Budapest Kft. végez el.
Név: ..............................................................................................................................................
Születési név: ................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................
Tartózkodási hely (ha van): ..........................................................................................................
Telefonszám: ................................................................................................................................
Adóazonosító jel: ..........................................................................................................................
Taj. szám: ......................................................................................................................................

Aláírásommal elismerem, hogy az adatlapon szereplő adataim a valóságnak megfelelnek.

Kelt.:..................................... , ...............................................

.................................................................
aláírás
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III. SZÁMÚ MELLÉKLET: NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

A szervező: Tchibo Budapest Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Neumann János u.1.;
cégjegyzékszám: 13-09-065659)
Alulírott «NÉV» (anyja neve: «ANYJA_NEVE», lakcíme: «Lakóhely», TAJ kártyaszám.:
«tajszám», lakcímkártya: «lakcímksz», adóazonosító jel: «ADÓAZONOSÍTÓ»), mint a „Töltsd
fel az osztályperselyt!” elnevezésű promóció nyertes osztály/csoportközösségének
(intézmény megnevezése: «Iskola_», címe: «Cím», osztály: «Osztály») csapatvezetője a
következő nyilatkozatot teszem:
A „Töltsd fel az osztályperselyt!” elnevezésű promóció Játékszabályzatában, valamint
kapcsolódó Adavédelmi Szabályzatában és mellékleteikben foglaltakat megismerve,
megértve és elfogadva, a Játékszabályában megfogalmazott célokkal egyetértve vettem részt
a játékban.
A jelen nyilatkozatommal kijelentem a megállapítás eredményeként az általam támogatott
osztály/csoportközösségének, mint kedvezményezetteknek megnyert 200.000,-Ft, azaz
Kétszázezer forint nyereményt a Játékszabályban megfogalmazottak figyelembevételével,
mint átvételre jogosult veszem át.
Tudomásul veszem, hogy a nyeremény egészét kizárólag a kedvezményezett osztály/csoport,
mint közösség használhatja fel, illetve a felhasználás kizárólag az osztály/csoport javára
történhet.
Tudomásul veszem, hogy a 200.000,-Ft értékű nyeremény OTP Meglepetéskártya
formájában kerül átadásra, amelyet futárszolgálat kézbesít nekem.
Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a szervező a nyereményösszegre vonatkozó SZJA
fizetési kötelezettséget vállalja és teljesíti. Mint a nyertes osztály/csoport képviselője
vállalom, hogy az adóbevallásomban feltüntetem a részemre határidőben Szervező által
átadott igazolás szerint a kedvezményezett osztálynak/csoportnak nyert összeget.
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Jelen nyilatkozatommal – megerősítve a Jákszabályzat és kapcsolódó Adatvédelmi Szabályzat
elfogadására korábban tett elfogadó nyilatkozatomat – kifejezetten tudomásul veszem és
hozzájárulok, hogy személyes adataim kezelését a szervező cég Tchibo Budapest Kft.,
továbbá teljesítési segédjeként az adatfeldolgozást a Rewart Kft. végzi.
Jelen 2 (kettő) oldalból álló nyilatkozat 2 egymással szó szerint megegyező szövegezésű
eredeti példányban készült, melyből egy-egy példányt az aláírást követően a Tchibo
Budapest Kft. és a csapatvezető-nyilatkozó kap meg.

Kelt.:..................................... , ...............................................

.................................................................
Nyilatkozatot tevő aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt (nyomtatott betűvel):

Teljes bizonyító erejű magánokirat esetén a tanúk személyes adatainak kezelése a Pp. 325.§
(1) bekezdés b. pontja alapján történik a jognyilatkozat jogszerűségének igazolása céljából.
Az adatok kezelése az adatkezelési cél fennállása alatt, így a Ptk. 6:22§ alapján az elévülési
idő leteltéig, azaz 5 évig történik. Az elévülési idő elteltével az adatok törlésre kerülnek.
A promócióval összefüggő adatkezeléssel kapcsolatos további részletek az Adatkezelési
Szabályzatban olvashatók.

1. tanú

2. tanú

Név(nyomtatott betűvel): ......................

Név(nyomtatott betűvel): .......................

.................................................................

.................................................................

Lakcím.: ....................................................

Lakcím: .....................................................

.................................................................

.................................................................

Aláírás: .....................................................

Aláírás: .....................................................
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