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Részvételi szabályzat 

 

1. A Játék szervezője és lebonyolítója 

 

A „Deichmann – „Sale prospektus NYEREMÉNYJÁTÉK!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) 

szervezője a Deichmann Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, 

Kassák Lajos utca 19-25. 6. emelet) (”Szervező”). 

 

A Játék nem minősül szerencsejátéknak, mivel annak törvényi feltételei nem teljesülnek amiatt, hogy a 

részvételhez pénzt nem kell fizetni, és vagyoni értéket sem kell nyújtani. A Játék nem minősül továbbá 

ajándéksorsolásnak sem, mivel sem vásárláshoz, sem szolgáltatás igénybevételéhez nem kötődik, sem 

egyéb fizetési kötelezettség nem terheli a résztvevőt, a játékosnak csak 

hozzászólnia/megosztania/lájkolnia kell egy adott tartalmat. 

 

A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti, vagy támogatja a 

Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és 

nem a Facebookhoz. 

 

 

2. Az egyes Játékban való részvétel feltételei és módja 

 

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét 

betöltött magyar állampolgár, a 2.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes, 

a Facebook vagy Instagram közösségi oldalon jogszerű regisztrációval rendelkező természetes személy 

(”Játékos”) vehet részt, aki a Szervező oldalát kedveli és aki a Szervező által közzétett Facebook vagy 

Instagram posztban foglalt kérdésre „komment” formájában megfelelő választ ad a Játék 3. pontban írt 

időtartama alatt a Facebook, illetve Instagram közösségi oldalon található „Deichmann Cipő” 

elnevezésű rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) elérhető „Sale prospektus NYEREMÉNYJÁTÉK!” 

elnevezésű poszthoz (”Poszt”) a jelen Részvételi szabályzatnak megfelelő hozzászólást, választ tesz 

közzé. 

 

2.2. A Játékban minden Játékos csak egy kommenttel vehet részt. 

 

2.3. A Facebook/Instagram közösségi oldalon való regisztráció, az oldal használata vonatkozásában, a 

személyes adatok kezelése kapcsán a közösségi oldal üzemeltetőjének szabályai minden Játékosra 

vonatkoznak. 

Aki a Játékban való részvételre és/vagy a közösségi oldalon meghatározott magatartásra vonatkozó 

szabályokat nem tartja be, azt a Szervező a nyereménysorsolásból kizárja. A Szervező jogosult kizárni 

a Játékból továbbá azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a Részvételi szabályzatban 

foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, 

hogy a Játék során a közösségi oldalára érkező válaszokat moderálja, amelynek keretében indokolás 

nélkül, egyoldalúan eltávolíthatja az oldaláról az agresszív, gúnyolódó vagy ingerült hangvételű, trágár, 

közízlést sértő, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólásokat, válaszokat, illetve az olyan 

válaszokat és hozzászólásokat, amelyek esetlegesen  harmadik személy jogos és méltányolható érdekeit, 

közérdeket sértik vagy esetlegesen jogszabályba ütköznek.   

 

2.4 A Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a Játékos részvételét, ha érdemi válasz (tevőleges) 

beküldésével egyben elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot. A Szervező kizárólag azokat a válaszokat 

tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk regisztrált saját Facebook/Instagram profil küldenek 

be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook/Instagram profilt vesz 

igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook/Instagram profil 

vagy e-mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező 

mindennemű felelősségét kizárja. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.hu%2F&h=AT0BHo-pd_fSx_Sp6lMOdM6U7BXZNDico-YuOUrnNzhEQ6azvnkVQCRDal0DsCSN4lbxA4-DNnz3y2LKmFGW52PpK8UdzxnMIUwG9t6qf84dWdzEBUX-2dnGJsJDl2kU6nlVR9Xu09M3c5mbMP7n-0xwe4PoxPLUij4
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2.5 A válasz beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának 

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 

függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint 

például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati 

leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A 

Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében 

mindennemű felelősségét kizárja. 

 

2.6 A válaszokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező 

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a 

Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

 

2.7. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon 

Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék 

szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem 

valós Facebook/Instagram profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket 

ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon 

és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények 

megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit 

egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen 

személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis 

Facebook/Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a 

saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők 

vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a 

Szervezőnek okoztak. 

 

2.8. A nyereménysorsolásban az a Játékos vesz részt, aki 

- a részvételi feltételeknek megfelel; 

- a megválaszolandó kérdésre adekvát választ adott, 

- az udvarias magatartási formákat hozzászólásaiban betartja, és másokat nem sért, rossz színben 

nem tűntet fel. 

 

2.9. A Játékban való részvétel semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, 

vagy egyéb jogait. 

 

2.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.), valamint a Játék 

szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. 

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

3. A játék időtartama 

 

• A játék időtartama: 2022.06.22. napján 11:00 órakor kezdődik és 2022.06.30. napján éjfélig 

tart. 

 

4. A Játék menete 

 

4.1. A szervező „Sale prospektus nyereményjáték” néven hirdet játékokat a Facebookon és 

Instagramon, melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Részvételi szabályzatban 

foglaltakkal összhangban válaszolják meg kommentben feltett kérdéseket és/vagy küldjenek 

fényképeket. A kommentben válaszoló, az oldalt is követő és a posztot lájkoló játékosok közül 

meghatározott számú nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra Facebookon és Instagramon is. A 

nyereményeket futárszolgálattal küldi ki a Szervező, így vehetik át a nyertesek a nyereményeket. 

 

4.2. A poszt minden esetben tartalmazza  

- a megválaszolandó kérdést, teljesítendő feladatot;  
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- a Játékban való részvételre jogosító komment beküldési határidejét; 

- a Játékban nyerhető nyeremény(eke)t; 

- a nyereménysorsolás időpontját. 

 

4.3. A Játékban esetlegesen feltett, személyekre vonatkozó kérdésre elegendő, ha a Játékos a Játékban 

való részvételhez anonim módon (pl. „egy barátnőmmel” vagy „testvéremmel”) jelöli meg 

kommentben. Ha a Játékos saját elhatározásából, a Játékban való részvételi lehetőségtől függetlenül 

azonosítható módon, pl. névvel jelöli meg az ismerősét, akkor a Játékos köteles a kommentben 

megjelölt ismerőssel a jelen szabályzatot megismertetni, és ennek fényében hozzájárulást kérni ahhoz, 

hogy nevét a Szervező Facebook és Instagram rajongói oldala alatti kommentben oly módon ossza 

meg, hogy a nevéről hivatkozás (link) mutasson az ismerős Facebook/Instagram profiljára. A Játékos a 

komment megosztásával arról is nyilatkozik, hogy az adatkezelési tájékoztatást a megjelölt ismerőse 

részére megadta, ő hozzájárult az adatkezeléshez, és Játékos ezen nyilatkozatát az ismerőse 

képviseletében teszi meg. 

A Játékos csak olyan adatokat oszthat meg ismerőséről válaszában, amely személyiségi jogait nem 

sérti. A Szervező ezzel összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja. 

A Játékos csak olyan fényképeket tehet közzé válaszában, amely harmadik fél jogait (különösen 

személyiségi és szerzői) jogait nem sérti. A Szervező által közzétett fényképek, oldalak beillesztése a 

jelen Játék szempontjából nem tekintendő szerzői jogi sérelemnek. 

 

5. Nyereménysorsolás 

 

5.1. A Szervező a saját székhelyén, harmadik fél által nyújtó szolgáltatás keretében véletlenszerű 

sorsolás útján nem nyilvános nyereménysorsolást tart, amelynek során a nyertes Játékosok 

Facebook/Instagram nevét állapítja meg: 

 

− A Szervező a játék időtartama alatt beérkezett érvényes választ beküldő Játékosok közül 2022. 

július 1. napján 10:00-kor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 2 

(kettő) nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékosok az 5.2. pontban feltüntetett nyereményt 

nyerik meg. A sorsolás nem nyilvános. 

 

5.2. A Játék során a Szervező  

A játékban, közösségi oldalanként 1-1 db nyertest sorsol ki és 1-1 db pótnyertest, akik:  

1db 20.000 Ft értékű Deichmann ajándékkártyát nyernek. 

 

A Szervező a nyertes Játékosok nevét a Facebook és Instagram Posztban hozzászólásként teszi közzé a 

sorsolást követően.  

A Szervező emellett a Facebook és Instagram platformján személyes üzenetben is értesíti a 

nyerteseket. 

 

5.4. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, 

ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

- az értesítő levélre legkésőbb 2022.07.10. 19:00-ig nem válaszol; 

- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

- bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 

befolyásolni próbálja; 

- a jelen Részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 

 

6. A nyeremények kézbesítése 

 

6.1. A nyeremény átvételének részleteit a Szervező minden nyertessel Facebook és Instagram 

üzenetben egyezteti. A nyereményt a Szervező által küldött futártól vehetik át a nyertes Játékosok 

legkésőbb 2022.07.17-ig. 
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6.2. Amennyiben a Játékos a nyereménye átvétele érdekében nem működik együtt, és a nyeremény 

átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem 

vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel 

szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A nyeremény újbóli kiküldésére nincs lehetőség.  

Az adatok hiányosságából/ hibájából (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés) a 

nyeremény kézbesítésének elmaradásáért, a nyeremény kézbesítésének késedelméért, valamint a 

kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a Játékkal, 

illetve a nyeremény kézbesítésével kapcsolatban levelezést nem folytat. 

 

6.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. 

 

6.4. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem 

követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat. 

 

6.5. A nyereményhez tartozó közterhek megfizetési kötelezettségét a Szervező viseli, azonban az 

esetlegesen felmerülő egyéb költségek az érintett nyertes Játékost terhelik.  

 

6.6. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A Szervező a nyeremény hibáiért 

kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 

tiltják. 

 

7. Vegyes rendelkezések 

 

7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő 

hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére 

elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból 

történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik 

személy által elszenvedett károk tekintetében. 

 

7.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat 

feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

7.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a közösségi oldalakat, illetve az azt működtető szervert 

ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát 

amennyiben a közösségi oldalt, 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 semminemű felelősséget nem vállal. 

 

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve 

a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 

megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

 

7.5. Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a 

kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok 

elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

7.6. Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, 

amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul 

megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 

megszüntesse. 
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7.7. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék 

esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő 

vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben 

és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan okozott, a Játékosoknál felmerülő károkért való 

felelősséget. 

 

7.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot vagy a Játékot indokolt esetben bármikor, 

előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa, kiegészítse, módosítsa vagy törölje. Az 

erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot 

biztosítva közzéteszi. 

 

7.9. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

7.10. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. 

 

 

Budapest, 2022. június 21. 


