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Legutolsó frissítés:  
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A JÁTÉK SZERVEZŐJE. JELEN SZABÁLYZAT A CONNECTICO GROUP KFT. 
(SZÉKHELY: 9700 SZOMBATHELY KINIZSI PÁL UTCA 27.),  A TOVÁBBIAKBAN: 
SZERVEZŐ  ÁLTAL KEZELT HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/IGYMWORKOUT 
FACEBOOK OLDALÁN FUTÓ  JÁTÉKRA VONATKOZIK (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉK) 

 

Nr. / 
No. 

Description 

1. 

 
A játék időtartama, szabálya 

A Játék időtartama: 2020.12.10. 20:00 – 2020.12.22. 23:59 

Sorsolás: 2020.12.23. 12:00 

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb egy napon belül. A nyereményt december 
24-ig a Játék szervezője eljuttatja a nyertesekhez. 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban, és jogosult legyen a nyereményre, 
a Connectico Group Kft. által kezelt Facebook és Instagram oldalon kikerülő játékfelhívások szerint 
kell eljárnia, mely így hangzik: 

FACEBOOK: 

KARÁCSONYI J.Á.T.É.K!   Te melyik iGym Online Edzésbérletet szeretnéd megkaparintani? 

Most megnyerheted a kedvencedet!      

Ugyan bezártak az edzőtermek, de az edzés öröméről, testünk fitten tartásáról a vírushelyzet alatt 
sem kell lemondania senkinek. Az iGym Online Edzőteremben közel 50 élő online edzésen vehetsz 
részt minden héten, kiváló kép, és hangminőség mellett. A karácsonyi akciónk keretén belül pedig 
most már ajándékutalvány formájában is megvásárolhatóak az iGym Edzésbérletek. 

❗❗ Ha szeretnél részt venni a karácsonyi játékunkban, és nyerni egy edzésbérletet, akkor csupán 

annyi a dolgod, hogy lájkolod ezt a bejegyzést, és Hozzászólásként leírod, hogy melyik színű aján-
dékutalványra vágysz - Fehér / Piros / Kék / Ezüst. Leírhatod azt is, hogy kivel hiányzik a közös 
edzés - ezt a kép alatti hozzászólásban megjelöléssel jelezheted: Így ők is automatikusan részt 

vesznek a játékban, tehát jogosultak lehetnek a nyereményre. ❗❗ 

EGY LITE (6.500FT) ÉS EGY PLUS (11.000 FT) BÉRLETET SORSOLUNK MAJD KI 2020.12.23-
ÁN! 

Fehér / Piros / Kék / Ezüst❓ 

A te döntésed 😉 

Játékra fel ❗ 
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2. 

 
Kik vehetnek részt a játékban? 

 
A Játékban a 14. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik magyar 
állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek (továbbiakban: a 
Játékos). 
 
A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai. 
 
Amennyiben a nyertes kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 
képviselőjével együtt jogosult. 
 
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat 
el. 
 
A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen 
Játékszabályzatban foglaltakat. 
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, 
fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (Így többek között: 
internetkapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése). 
 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 
Játékot 
- akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. 
Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán 
visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a 
Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.  

 
 

3. 

 
Nyeremény 

Kisorsolunk egy Lite (6.500 Ft), és egy Plus (11.000 Ft) kategóriájú iGym bérletet. 

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. 

3.1 Nyertesek értesítése 

A nyertesekkel a Szervező Facebook üzenetben veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény 
átvételének részleteit. 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nye-
reményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a 
nyertest személyazonosságának igazolására. 
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A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben: 

• egyértelműen bizonyíth́ató, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, 
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándéko-
san befolyásolni próbálja; 

• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 

3.2 Nyeremények kézbesítése 

A nyeremény átvételének részleteit a Szervező a nyertessel Facebook üzenetben egyezteti, annak 
költségeit a Szervező magára vállalja. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek 
nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető 
át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek 
nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli. 

4. 

A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képvi-
selő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére 
elektronikus úton 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. 

5. 

 

Adatkezelés és adatvédelem 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. 

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jo-
gosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő 
kezelésének megszüntetését kérni. 

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jog-
szabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja. 

Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre 
kerülnek. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a 
módosításokról. 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, 

• hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbe-
sítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név), a Szervező a nyeremény kézbesítése 
céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 
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• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebo-
nyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja. A személyes adatokat a 
Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja. 

6. 

 

Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen 
vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő maga-
tartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kív́ánó 
többi résztvevőt. 

Felhív́juk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cse-
lekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

7. 

 

Vegyes rendelkezések 

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az 
előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője 
fenntartja magának. 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának 
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe 
nem hozható. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook. 

A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: info@igym.hu 

 

mailto:info@igym.hu

