
 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

a Fehérvár FC Kft. „Legyél Te is a Videoton FC tiszteletbeli játékosa” elnevezésű fotópályázatához 

 

1. A Játék szervezője 
A „Legyél Te is a Videoton FC tiszteletbeli játékosa” elnevezésű nyereményjáték szervezője a Fehérvár F.C. Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, 

Csíkvári utca 10.), a továbbiakban: “Szervező”. 

 

2. A Játékban résztvevő személyek 
A Nyereményjátékban részt vehet minden 14. évét betöltött, devizabelföldi természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a Videoton FC hivatalos 
facebook oldalán található fotópályázat applikáción keresztül rögzíti részvételi szándékát, elfogadja a játékszabályzatot és maximum 3 db képet 

(továbbiakban: képalkotás) feltölt. Pályázni kizárólag olyan képalkotásokkal lehet, melyek a résztvevőt és valamilyen módon a Vidit ábrázolják. A 

résztvevők a fotók feltöltésével és játékszabályzat illetve az adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárulnak a képek nyilvánosságra hozatalához, 
közzétételéhez. 

A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben még nem töltötte be 18. életévét, úgy a jelen játékszabályzat és 

adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) 1. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a törvényes képviselője által aláírt, eredeti példányát 

a nyereményértesítéstől számított 10 naptári napon belül postai úton, ajánlott küldeményként megküldi a Szervező címére, ellenkező esetben nyereményre 

nem jogosult és a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy az 1. sz. mellékletben csatolt nyilatkozat megtétele a 

Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átadásának kötelező előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos esetében. 
Az 1. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobil-elérhetősége is, amely nélkül a nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen 

pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. 

A Szervező és a Lebonyolító jogosult a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a nyilatkozat valódiságáról 
így is meggyőződni.14 év alatti kiskorú személy nevében és helyett – a kiskorú nevének egyidejű megjelölésével – törvényes képviselője jogosult saját név 

alatt regisztrálni, és az esetleges nyereményt átvenni. Ebben az esetben a törvényes képviselő tölt fel a kiskorúról képet. Egyéb esetekben a 14. év alatti 

kiskorú kizárásra kerül.A Szervező fenntartja a jogot, hogy a beérkezett képalkotásokat előszűri. Az képalkotások nem tartalmazhatnak jóízlést és 
közerkölcsöt sértő jeleneteket, ábrákat, törvényben tiltott gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmakat. (nem kelthet gyűlöletet más személyek, nemek, népek, 

nemzetek, kisebbségek /pl. nemzeti, etnikai/, egyházi vagy vallási csoportok ellen.) Nem tartalmazhatnak továbbá erőszakos ábrázolásokat, nem sérthetnek 

személyiségi jogokat. Az ilyen jellegű tartalmakkal pályázó játékosokat a Szervező kizárhatja.  
Kizárja továbbá a Szervező a nyereményjátékból azt a személyt, aki szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel, vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre 

vonatkozóan a Szervező kizárja felelősségét, a képalkotás beküldője helytállni tartozik. 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: 

 a Szervező alkalmazottai, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont),  

 a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a Szervezővel megkötött szerződés 

teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és 

mindezek közeli hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni az Akcióban. 
 

3. Kizárás 
A Szervező kizárhatja a Játékból azt a résztvevőt, aki bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, és a játékban való 

részvétellel kapcsolatos feltételeknek. 

 

4. A Játék időtartama 

A Játék 2014. október 21. napjától 2014. november 3. napjáig tart. Az ezt követően feltöltött képalkotásokat nem áll módunkban elfogadni.  

 

5. A Játék menete 
A nyereményjátékban való részvételhez a Videoton FC hivatalos facebook oldalán megtalálható Fotópályázat applikáción keresztül kell feltölteni a fent 

részletezett képalkotásokat, a részvételi szándék rögzítése, és a Játékszabályzat  elfogadása után. A Játék időtartamának végét követően a Nyereményjáték 

nyilvános eredményhirdetésére 2014. november 5-én kerül sor. A nyertest emailen és telefonon is értesítjük.  
A nyeremények átvétele 

A Szervező a nyertest az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül, a nyertes játékos által megadott telefonszámon felhívja, és a megadott e-mailben 

megkeresi a nyeremény átvételével kapcsolatos adatok egyeztetése céljából. Amennyiben Ön, az Ön által megadott telefonszámon, vagy megadott e-mail 
címen nem érhető el, úgy ennek következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A nyeremények átadására a Szervező székhelyén kerül sor a nyertessel 

egyeztetett időpontban. Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető a megadott telefonszámon, vagy e-mail címen, akkor a Szervező, illetve megbízottja a 

hívástól számított további négy (4) naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre telefonon, illetve e-mail útján.  
Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 30 napon belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a 

határidő jogvesztő jellegű.  Ha a nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen 

jogosult helyett a második legtöbb „kedvelés”-hez  jutó kapja meg a nyereményeket.  

 

6. A Nyeremények 
Nyertes résztvevő díjai: 

- 1 db teljes és névre szóló mérkőzés felszerelés 

- a nyertes 1 napig a Videoton FC tiszteletbeli játékosa lesz (fénykép, oklevél) 

- edzéslehetőség a Videoton FC NBI-es csapatával  
 



 

A 2. helyezett egy dedikált csapatmezzel a 3. helyezett pedig egy dedikált Nike labdával lehet gazdagabb. 

 

7. Információ a Játékról 
A résztvevők a Nyereményjáték tartama alatt a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért kérdéseiket megküldhetik a 

jatek@videotonfc.hu e-mail címre. Beérkezett kérdésekre 1 munkanapon belül válaszolunk. 

  
8. Személyi jövedelemadó 
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban 

közvetlenül felmerülő a Szervezőt terhelő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és 
illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 

 

9. Vegyes rendelkezések 
A Szervező, a Fehérvár F.C. Kft. és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, 

ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

A Szervező nem oszt szét a www.vidi.hu oldalon, vagy annak aloldalán meghatározottakon túlmenő egyéb nyereményt. 

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: 

a. a Szervező a megküldött képalkotásokat díjmentesen felhasználja, és a nyilvánossághoz közvetítse; 

b. a Szervező, a Fehérvár F.C. Kft a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, email cím) dokumentálása, 
valamint marketingtevékenysége – ideértve a közvetlen megkeresést is – céljára a jövőben is díjmentesen felhasználja. A résztvevők tudomásul 

veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik 

törlését a nyilvántartásból a jelen Játékszabály 7-es pontjában írt kapcsolati lehetőségeken keresztül, vagy azok nyilvántartásba vételét a nyeremény 
átvételekor írásban nyilatkozva meg is tilthatják. 

c. a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a 

tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a 
Nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- 

illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező, a Fehérvár F.C. Kft díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre 

állnak média interjú céljából.  
Az átvett nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, és nem ruházhatók át. A nyeremények 

készpénzre nem válthatók. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályt, amely megtalálható a www.vidi.hu honlapon 

is. 
 

10. Adatvédelmi rendelkezések 
A Játékszabályzat elfogadásával a résztvevő hozzájárulását adja adatainak a Fehérvár F.C. Kft. adatbázisában történő felhasználásához. A Fehérvár F.C. Kft. 
az adatokat jelen nyereményjátékon kívül piackutatáshoz, valamint marketing és levelezési célból gyűjti, rendszerezi, és használja fel, az adatvédelemről 

szóló mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett. Az adatokat kizárólag a fenti célokra és kizárólag a Fehérvár F.C. Kft használhatja fel. 

Tájékoztatunk továbbá arról, hogy jelen adatszolgáltatás önkéntes, a résztvevőnek jogában áll adatainak a megjelölt célra, vagy annak egy részére történő 

kezelésének a megszüntetését kérni. Tájékoztatunk, hogy a személyes adatok kezeléséről a Fehérvár F.C. Kft.-től mindenkor tájékoztatást kérhetsz, az 

adatkezelés ellen tiltakozhatsz, továbbá kérheted személyes adataid helyesbítését, illetve törlését. 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, ill. kiegészítésére. 
 

Székesfehérvár, 2014-10-17 

 
Fehérvár FC Kft. 
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1. számú melléklet  

Törvényes képviselő hozzájárulása 

14-18. év közötti kiskorú személy nyereményjátékban való részvételéhez 

Alulírott, _______________________________________(törvényes képviselő neve) jelen nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy 

____________________________________(kiskorú neve) (lakcím: _____________________________________) a FEHÉRVÁR FC Sportszolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. által szervezett „Legyél Te is a Videoton tiszteletbeli játékosa” elnevezésű fotópályázaton a vonatkozó játékszabályzatban foglaltak 

szerint részt vegyen, a részvételhez szükséges adatokat megadja, az esetleges nyereményeket átvegye. 

Törvényes képviselő adatai 

Teljes név: 

Születési adatok: 

Mobil telefonszám: 

E-mail cím: 

Lakcím: 

Adatvédelmi Nyilatkozat 

A jelen nyilatkozat aláírásával a résztvevő hozzájárulását adja adatainak a Fehérvár F.C. Kft. adatbázisában történő felhasználásához. A Fehérvár F.C. Kft. 

az adatokat jelen nyereményjátékon kívül piackutatáshoz, valamint marketing és levelezési célból gyűjti, rendszerezi, és használja fel, az adatvédelemről 

szóló mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett. Az adatokat kizárólag a fenti célokra és kizárólag a Fehérvár F.C. Kft használhatja fel. 

Tájékoztatunk továbbá arról, hogy jelen adatszolgáltatás önkéntes, a résztvevőnek jogában áll adatainak a megjelölt célra, vagy annak egy részére történő 

kezelésének a megszüntetését kérni. Tájékoztatunk, hogy a személyes adatok kezeléséről a Fehérvár F.C. Kt.-től mindenkor tájékoztatást kérhetsz, az 

adatkezelés ellen tiltakozhatsz, továbbá kérheted személyes adataid helyesbítését, illetve törlését. 

 

------------------------------------------ 

Törvényes képviselő aláírása 

 

 


