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Keressük az ország legfanatikusabb gyűjtőjét! Nyereményjáték 

 

Részvételi feltételek 

 

Az allegroup.hu Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72..; cégjegyzékszáma: 01-09-691658, bejegyezte a Fővárosi 
Bíróság, mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „Vatera” vagy „Szervező”), mint a www.vatera.hu online piactér 
üzemeltetője, szolgáltatásának népszerűsítése, valamint regisztrált felhasználói aktivitásának előmozdítása 
érdekében játékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez érvényes regisztrációval rendelkező felhasználói számára (a 
továbbiakban: „Felhasználó”, vagy „Résztvevő”). 

 A Játék 2012. október 29. 10:00-tól 2012. november 21. 12:00-ig bezárólag tart (a továbbiakban: „Játékidő”).  
 
A Játékidő 2 szakaszból épül fel: 

- Az 1. szakasz  (Nevezési szakasz) 2012. október 29. 10:00-tól 2012. november 10. 12:00 óráig tart 

- A 2. szakasz 2012. (Szavazási szakasz) november 10. 16:00-tól 2012. november 21. 12:00 óráig tart. 

 A Játékban való részvétel ingyenes. A Játékban a Szervező nyilvántartása szerint, a regisztrációra érvényes 
Vatera Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF), és az ahhoz kapcsolódó mindenkori 
feltételek szerint a www.vatera.hu és a www.teszvesz.hu oldalakon érvényes regisztrációval rendelkező 
Résztvevő vehet részt. A Résztvevő akkor is részt vehet a Játékban, ha a Játékidő alatt teszi meg az 
előbbiek szerint érvényes regisztrációját.  

 A Résztvevő a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen szabályzatot, továbbá elfogadja, hogy az általa 
megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a Szervező vagy partnerei által használt számítógépes rendszer 
nyilvántartása az irányadó. 

 A Játék menete: A Játék két szakaszból áll. A Résztvevő a játék első szakaszában nevezhet a játékba 
(Nevezési szakasz, nevezési idő). A nevezési idő 2012. október 29. 10:00-tól 2012. november 10. 12:00 
óráig tart.  

 A Résztvevő saját gyűjteményével- annak megnevezésével, az arról készült fényképpel/fényképekkel illetve 
az arról szóló leírással vehet részt a Játékban. A fényképnek a Résztvevő gyűjteményét kell ábrázolnia. 

 Egy Felhasználó a nevezési idő alatt több különböző gyűjteményével is nevezhet a Játékba.  

 A Játékra nevezni/jelentkezni a nevezési idő végéig a Játék aloldalán (elérhető: www.vatera.hu/fanatikus) a 
www.vatera.hu oldalra való belépéssel, ezután a jelentkezési lap megfelelő kitöltésével lehet. 

 A megfelelően kitöltött jelentkezési lapnak tartalmaznia kell:  

1. A gyűjtemény megnevezését 

2. A gyűjteményről szóló leírást (max. 500 karakter terjedelemben) 

3. Minimum 1 maximum 5 darab a gyűjteményről készült fényképet 

 A Játék menetét a Szervező a Játék aloldalán is közzéteszi. 

 A Szervező az 5 vagy azt meghaladó darabból álló gyűjteményt tekinti gyűjteménynek- a jelen szabályzat 
alapján- és fogadja el az azzal való nevezést. 

 A Játékba nevezett gyűjtemény darabjai NEM ütközhetnek a Vatera ÁFF-be. Nem tartozhatnak azon dolgok 
körébe, amelyek értékesítése a piactereken tilos/tiltott. 

 A gyűjteményről készült fénykép Felhasználó általi feltöltése után csak a Szervező általi jóváhagyást 
követően jelenik meg a Játék aloldalán. A Szervező annak eldöntését, hogy a fénykép megfelel-e a jelen 
részvételi feltételeknek, a feltöltéstől számított 48 órát belül végzi el jelen szabályzat alapján, döntését 
indokolni nem köteles.  

 A feltöltött fénykép:  

- maximális mérete 500 kB (kilobyte)  

http://www.vatera.hu/
http://www.vatera.hu/
http://www.teszvesz.hu/
http://www.vatera.hu/fanatikus
http://www.vatera.hu/
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- kizárólag a felhasználó saját gyűjteményét ábrázolhatja  

- nevezésenként maximum 5 db lehet 

- kizárólag a felhasználó által készített, és nem katalógusfotó 

- nem tartalmazhat védjegyoltalomban részesülő megjelölést vagy bármely olyan megjelölést, amely 
harmadik személy jogait sérti 

- nem készülhet olyan mértékben Photoshop vagy egyéb olyan technikával, amely kérdésessé teszi, hogy 
az adott fénykép mit ábrázol illetve megfelel-e a Játék meghirdetett szlogenjének (témájának). 

 A fényképek értékelése 2 szakaszban történik: 

I. A játék első szakaszának lezárultát (2012. november 10. 12:00 óra) követően egy 5 tagú szakmai zsűri 
választja ki a 10 legérdekesebb („legfanatikusabb”) gyűjteményt (a továbbiakban: TOP 10 gyűjtő), amely 
gyűjtők – és csak ezen gyűjtők- felhasználónevei és a gyűjteményükről készült fényképek a Játék 2. 
szakaszában (2012. november 10. 16:00-tól) a Játék aloldalán megjelenítésre kerülnek. 

II. A Játékba nevezett (és a Szervező által jóváhagyott) gyűjtemények birtokosai (Felhasználók) között a 
Szervező a Játék 1. szakaszának lezárultával 5 darab nyereményt sorsol. 

III.  A nyertesek listáját (felhasználónevük szerint) és az általuk nyert nyereményt a Szervező legkésőbb 
2012. november 15-ig közzé teszi blog oldalán (elérhető itt:  http://blog.vatera.hu ) és facebook oldalán 
(elérhető itt: http://www.facebook.com/vatera.hu ). A nyerés tényéről és nyereményükről a nyerteseket a 
Szervező a Játék 1.szakaszának végétől számított 10 napon belül e-mailben, a regisztrációkor megadott 
e-mail címén értesíti 

IV. A játék 2. szakaszában a TOP 10 gyűjtőre (gyűjteményükre) a közönség szavazhat: 

1. Közönség alatt a www.vatera.hu és a www.teszvesz.hu online piacterek érvényes regisztrációval 
rendelkező felhasználói értendők (a továbbiakban: regisztrált felhasználó) 

2. A szavazás menete, szabályai: szavazni kizárólag a Játék 2. szakaszában lehetséges. Egy 
regisztrált felhasználó több Résztvevőre is szavazhat, azonban egy Résztvevőre egy napon belül 
(az adott napon 0.00 és 23.59 között) csak egyszer adhat le szavazatot. A Szervező a szavazásnál 
felhasználónevet vesz figyelembe. 

3. Az szavazás során a Szervező IP cím ellenőrzést hajthat végre. 

4. A Szervező a Játék végén a legmagasabb szavazatszámot kapott Résztvevőt díjazza, továbbá azon 
regisztrált felhasználók között, akik a Játék 2. szakaszában szavaztak, 1 darab nyereményt sorsol. 

5. A nyertesek listáját (felhasználónevük szerint) és az általuk nyert nyereményt a Szervező legkésőbb 
2012. november 25-ig közzé teszi blog oldalán (elérhető itt:  http://blog.vatera.hu ) és facebook 
oldalán (elérhető itt: http://www.facebook.com/vatera.hu ). A nyerés tényéről és nyereményükről a 
nyerteseket a Szervező a Verseny végétől számított 10 napon belül e-mailben, a regisztrációkor 
megadott e-mail címén értesíti. 

6. A nyeremények átadására egy – a nyertes gyűjtő gyűjteményéből rendezett kiállítással egybekötött 
díjátadón kerül sor, melynek időpontját a Szervező a Játék aloldalán közzéteszi. 

 A nyertes azonosítása a nyeremény átvételekor, a díjátadó előtt történik meg. A Résztvevő a Játékban való 
részvételével elfogadja, hogy azonosítása a regisztrációs adatok alapján, az őt megillető nyereménytárgy 
átvételekor pedig az azt biztosító vállalkozás által igényelt adatok és dokumentumok alapján történik. A 
Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációkor megadott személyes adatai közül a felhasználónév, név, 
e-mail cím, lakcím, telefonszám, átadásra kerüljenek a nyereménytárgyat biztosító vállalkozás részére, a 
nyertes személyének megállapítása céljából. A nyereménytárgy akkor kerülhet átadásra, ha a nyertes 
regisztrációs adatai valós elérhetőségeket, a nyertes valódi adatait takarják.  

 A Szervező adatkezelési feltételeire egyebekben a regisztrációra érvényes, a Szervező által megállapított és 
a regisztráció során a Résztvevő által elfogadott adatkezelési feltételek irányadóak. 

 Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően a nyertes személyazonosítása, vagy 
kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy az ajándéktárgyat a nyertes a Szervező által meghatározott 
időpontig nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, úgy a nyereménytárgy átadását a Szervező 
megtagadhatja. A Szervező, bármely, a Felhasználó által elkövetett, Szervező által megállapított 
szabálytalanság esetén is megtagadhatja a nyereménytárgy átadását. 

http://blog.vatera.hu/
http://www.facebook.com/vatera.hu
http://www.vatera.hu/
http://www.teszvesz.hu/
http://blog.vatera.hu/
http://www.facebook.com/vatera.hu
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 A nyertest a Szervező e-mailben, a regisztrációs adatai között meglévő, általa megadott e-mail címén 
értesíti; és tájékoztatja a nyereménytárgy átvételének menetéről. A Szervező bármely írásbeli értesítést 
szintén az így meglévő e-mail útján teszi meg.  

 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a 
nyertesről, illetve a nyereménytárgy átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat 
nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan 
igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné. 

 A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek 
vegyenek benne részt, a Felhasználó azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. 
Amennyiben a nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a 
nyereménytárgy átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a fentieknek megfelelően. 

 A nyereménytárggyal kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.  

 A Játékkal, nyereménytárgyakkal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen 
megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül - 
a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.  

 A nyereménytárgy pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható, 

 A nyereménytárgy átvétele személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően. A 
határidő elmulasztása jogvesztő. A nyereménytárgy átvételével járó költségek (különösen, de nem 
kizárólagosan: utazási és szállásköltségek) a Résztvevőt terhelik.  

 A Szervező a nyereménytárgyak tekintetében garanciát nem vállal, a Nyertes ilyen igényét, a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a nyereménytárgy gyártójával/forgalmazójával szemben 
érvényesítheti. 

 A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevő egyedi értesítése nélkül bármikor 
felfüggessze, beszüntesse, a részvételi feltételeket, a jelen szabályzatot módosítsa. A Játék ingyenességére 
tekintettel, a Résztvevő nem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől 
semminemű kár-, vagy költségtérítést. 

 A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb 
közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.). 

 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen 
szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. Ha a Résztvevő a szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem 
fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.  

 A fénykép feltöltésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező azt a Felhasználó nevével 
közzétegye. A beküldött fényképért mindennemű felelősség a Felhasználót terheli, a Felhasználó a 
feltöltéssel nyilatkozza, hogy az általa feltöltött képen ábrázolt gyűjtemény  az ő saját gyűjteménye. Ha a 
Vatera értesítést kap, hogy a felhasználó által beküldött fénykép harmadik személy jogát sérti, a Vatera a 
fényképet, és ezzel együtt a gyűjteményről feltöltött minden leírást külön előzetes értesítés nélkül eltávolítja. 
A fénykép törlésével a gyűjteményre leadott minden szavazat, értékelés is törlésre kerül. 

 A Szervező a számára beküldött fényképeket zárt informatikai rendszerben tárolja, mely védett a külső 
beavatkozástól. Azokat 3. személynek nem adja át, a Játék végével a rendszerből törli, azokat 
megsemmisíti. 

 A Játékban való részvétel önkéntes. A Résztvevő a Játékban való részvételével elismeri teljes körűen 
megismerte a jelen szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.  

 
Budapest, 2012. október 29. 
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