
REGIO JÁTÉK  
Nyerj Hotel Caramell családi wellness nyereményjáték részvételi 

szabályzat 

 

Nyereményjáték szervezője a REGIO JÁTÉKERESKEDELMI Kft. (székhely: 1119 
Budapest, Nándorfejérvári út 23-25., a továbbiakban: REGIO JÁTÉK). A jelen 
nyereményjáték részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a REGIO 
JÁTÉK által üzemeltetett www.regiojatek.hu weboldalon megjelenő Hotel Caramell 
családi wellness nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék). 

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden, REGIO JÁTÉK üzletben vásárló és REGIO JÁTÉK által 
üzemeltetett webshopban vásárló természetes személy, (a továbbiakban: Résztvevő.) 

A Játékban kizárólag cselekvőképes, 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint 

• ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); 
• nagykereskedelmi és viszonteladó partnerek, alkalmazottaik és ezen 

személyek közeli hozzátartozói; 
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, 

vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli 
hozzátartozói. 

A nyertes Résztvevő a nyeremény átvételekor köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek 
szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe. 

A Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi 
szándékát visszavonni. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai úton juttathatja el 
a REGIO JÁTÉK székhelyére. A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és 
elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

 

2. A Játék leírása 

A Játék a REGIO által üzemeltetett webáruház, a www.regiojatek.hu weblapján érhető el 
a http://www.regiojatek.hu/babysecrets_wellness linken. Itt olvashatók a Játék leírásai, 
valamint az azokhoz kapcsolódó anyagok. 

A Játék 2018. szeptember 17. 00:01 perc és 2018. október 17. 23:59 közötti 
időtartamban a REGIO Játék üzleteiben eszközölt legalább1 db Baby Secrets baba 
vásárlását igazoló blokk AP kódjának, a számla bizonylatszámának a 
http://www.regiojatek.hu/babysecrets_wellness webloldalra való feltöltése jogosít a 
nyereményjátékon való részvételre vagy az ugyanezen időszak alatt a 
www.regiojatek.hu weboldalon eszközölt automatikusan visszaigazolt, Baby Secrets 
baba vásárlás szintén jogosít a nyereményjátékon való részvételre. A vásárlásnak 
ténylegesen megvalósultnak kell lennie, így az 45/2014. Kormányrendelet szerinti 
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elállási jog 14 naptári napos időszaka alatt történő gyakorlása esetén a Részvételi 
jogosultság automatikusan megszűnik.  

A Játékban minden egyes vásárlás számít, így a többszöri, a fenti feltételeknek megfelelő 
vásárlások mindegyike növeli a Résztvevő esélyeit.  

 

3. A Játék időtartama 

A Játék nem folyamatos szervezésű, 2018. szeptember 17-től 2018. október 17-ig tart. 
 

4. Az ajándéksorsoláson való részvétel feltételei 

A nyeremények azok között a Játékosok között kerülnek kisorsolásra, akik: 

• elfogadják a nyereményjáték szabályait, 
• legalább 1 db Baby Secrets babát vásárolnak (cikkszámok: 32875, 32877,  

32880, 32886, 32887 ) a REGIO JÁTÉK által üzemeltetett 
www.regiojatek.hu webáruházban vagy a REGIO JÁTÉK üzleteiben és a 
vásárlást igazoló blokk AP kódját, vagy a számla bizonylatszámát feltöltik 
a http://www.regiojatek.hu/babysecrets_wellness webloldalon, 
vásárlásuktól nem állnak el, 

• nincsenek a Játékból kizárt személyek között és 
• valós adatokat adtak meg a regisztráció során. 

A Játékra történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek 
együttes teljesülése esetén érvényes. A Játékban való részvétel, és az előfeltételek 
teljesítése magyar nyelvű honlapon történik. 

Egy személy többször is részt vehet a sorsoláson, amennyiben több külön alkalommal is 
eleget tesz a részvételi feltételeknek. 

A nyeremények sorsolása a feltételeket teljesítő vásárlások azonosító számának (online 
rendelésszám, bizonylatszám és blokk AP kódja) zárt informatikai rendszerben, véletlen 
generálásával történik. A nyertes Résztvevő (a továbbiakban: "Nyertes") azonosítása a 
sorsolást követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, 
amennyiben az a JÁTÉK során, vagy azt követően derül ki. A résztvevő tudomásul veszi, 
hogy a REGIO JÁTÉK a részvételi feltételeket egyoldalúan és utólag is megváltoztathatja.  
 

5. Nyeremény 

1. díj: A Játék főnyereménye 1 db 4 nap/3 éjszakás családi wellness pihenés a Hotel 
Caramell**** - wellness szállodában, félpanziós ellátással (2 felnőtt és 2 gyermek 
részére).  

További nyeremények: 

- 2. -51. díj: REGIO JÁTÉK ajándék utalvány, 5000 Ft értékben, összesen 50 db 

- 52. -151. díj: REGIO JÁTÉK ajándék utalvány, 1000 Ft értékben, összesen 100 db  
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A nyeremény után számított személyi jövedelemadót és egyéb esetleges közterheket a 
REGIO JÁTÉK megfizeti a Játékos helyett. 

A nyeremény átvételének feltétele, hogy az üzletben vásárolt nyertes a vásárlást igazoló 
blokkot vagy bizonylatot bemutassa, online vásárlás esetén a résztvevő 
személyazonosító igazolvánnyal vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánnyal 
igazolja magát. A nyertes adatainak meg kell egyeznie a a játékba való regisztráció során 
megadott adatokkal (vezeték és keresztnév, lakcím). A nyeremény személyesen vagy 
ügyvéd által ellenjegyezett magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással is 
átvehető. 

A nyeremények készpénzre és egyéb termékekre nem cserélhetők.  
 

6. Sorsolás 

A sorsolás a Résztvevők vásárlásainak azonosítói gépi véletlenszám-generálásos 
sorsolásával történik. A sorsolás helyszíne a REGIO JÁTÉK székhelye. A sorsolás 
időpontja: 2018. 10. 29. délután 15 óra.  
 

7. Nyertesek értesítése 

A nyerteseket minden esetben az általuk megadott e-mail címen és telefonszámon 
értesítjük. amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét 2018. december 31-ig, azt 
újra nem sorsoljuk.  

8. A nyeremények átadása 

A tárgynyeremények személyesen az ügyfélszolgálattal egyeztetve vagy futárszolgálattal 
történő kiszállítással is átvehetőek legkésőbb 2018. december 31-ig. A nyeremények 
átvételével kapcsolatos utazási vagy egyéb költségek a nyertest terhelik. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele során. A nyertes – akár a 
nyeremény átvétele után utólag is – elveszti jogosultságát a nyereményre, amennyiben a 
nyerésre jogosító rendeléssel érintett bármely termék tekintetében a távollevők között 
kötött szerződésekről szóló 45/2014. Kormányrendelet szerinti elállás joggal élnek 
(szavatossági igényérvényesítés keretében történő elállásra a jelen rendelkezés nem 
vonatkozik). Ez esetben az elállás közlésével egyidejűleg a nyereményét köteles saját 
költségén az eredeti állapotában visszaszolgáltatni a REGIO JÁTÉK részére. 

9. Adatkezelés 

A Résztvevők tekintetében külön adatkezelésre nem kerül sor, a REGIO JÁTÉK 
regisztrációs adatkezelése kiterjed a Játékra is. Bővebb információ a honlapról elérhető 
ÁSZF-ben. 

A nyertes további adatait (pl. adóazonosító) a hatályos számviteli jogszabályok 
értelmében a REGIO JÁTÉK kezeli és azok törlését a számviteli jogszabályokban 
meghatározott kötelező időtartam (8 év) előtt az érintett nem kérheti. 

A Játékban való részvétellel nyertes Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nevét 
(kereszt és vezetéknevét), valamint a lakóhelyéül szolgáló várost, továbbá az átvételkor 
róla készített fényképet a REGIO JÁTÉK a honlapján és más médiumokban a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye. Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt 
vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a játékos, illetve a nyertes személyes adatai 



(név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, képmás) Szervező adatbázisába bekerüljenek, és 
azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját 
marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, 
hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja. 

 

A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul az 
adatai kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. 

A nyertes Résztvevő adatai továbbításra nem kerülnek, azonban a nyeremények 
átvételének feltétele lehet, hogy a nyertes személyes adatokat szolgáltasson a 
nyereményeket biztosító együttműködők számára. Az adatkezelő (a játék szervezője) 
jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény 
átadásának lebonyolítása céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel 
kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen 
felhasználja a játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes 
adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, képmás stb.) a jelen Játék lebonyolítása és 
a Szervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost személyesen, postán vagy 
hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos 
Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ismételten illetve 
folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából. Az adatszolgáltatás jogalapja 
a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor 
tájékoztatást kérhet. 

 

10. Felelősség kizárás 

A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és 
hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési késedelemért a 
REGIO JÁTÉK nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő 
jelentkezés során (vagy azt követően) REGIO JÁTÉKnak nem áll módjában ellenőrizni. 
Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket 
terheli. REGIO JÁTÉK a nyeremények tekintetében szavatossági felelősség nem terheli. 
REGIO JÁTÉK kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 
Játékban való részvétellel kapcsolatban. A JÁTÉKNAK nem célja, hogy kiskorú, vagy 
cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, 
a Résztvevő azonban elismeri, hogy a REGIO JÁTÉK ezt ellenőrizni nem képes. REGIO 
JÁTÉK nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot 
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Ha a Résztvevő a 
jelen Részvételi Feltételeket - azok bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, 
vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a JÁTÉKBAN nem vehet részt, illetve abból 
kizárásra kerül. 
 

2018. augusztus 27. 
 
 


