
 

 

„GYAKORNOK A PÁCBAN” 
 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 
Az Allegro Group HU Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-727285) (a 
továbbiakban: „Vatera” vagy „Szervező”), mint a www.vatera.hu és a www.beta.vatera.hu online 
kereskedelmi portál (a továbbiakban: 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 2013. november 18.  12:00-tól 2013. december 15. éjfélig tart (a továbbiakban: „Játékidő) és 
összesen 3 (azaz négy) Játékszakaszból áll (a továbbiakban: Játékszakasz). A egyes Játékszakaszok 
időtartama:  

1. Játékszakasz: 2013. november 18. 12 : 00-tól  december 1. éjfélig tart. 

2. Játékszakasz: 2013. december. 2. 0:00:01 – től december 8. éjfélig tart. 

3. Játékszakasz: 2013. december. 9. 0:00:01 – től december 15. éjfélig tart. 

 A Játékban való részvétel ingyenes. A Játékban a Szervező nyilvántartása szerint, a regisztrációra 
érvényes Vatera Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban:  Vatera ÁFF.), a βVatera Általános 

Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: βVatera ÁFF.), az azokhoz kapcsolódó Adatkezelési 

Tájékoztató(k) és a kapcsolódó mindenkori feltételek szerint a www.vatera.hu (beleértve a 
www.beta.vatera.hu oldalt is) oldalon érvényes regisztrációval rendelkező azon felhasználó (a 
továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a Szervező által üzemeltetett www.vatera.hu és/vagy 
www.beta.vatera.hu oldalon megtalált termék termékkódját a Szervező által jelen Részvételi 
Feltételekben meghatározott időtartamon (Játékidő/Játékszakasz) belül a jelen Részvételi 
Feltételekben meghatározottak szerint küldi be.  

 A Játék menete: a Felhasználó a Játék aloldalán (elérhető: www.vatera.hu/gyakornokapacban) a Játék 
ideje alatt összesen 10 (azaz tíz) rajzot/képet lát, és az adott rajz/kép által ábrázolt tárgy 
megnevezését. Minden egyes rajz/kép egy, a www.vatera.hu vagy a www.beta.vatera.hu oldalra 
feltöltött, eladó tárgyat ábrázol, amelyeket a Felhasználónak meg kell találnia. A 10 darab rajz/kép 
nem egyszerre lesz látható a Játék aloldalán, hanem az egyes Játékszakaszokhoz köthetően.  

 A Felhasználónak meg kell keresnie a www.vatera.hu és/vagy a www.beta.vatera.hu oldalon azt a 
terméket, amelyet az adott rajz/kép ábrázol és a megtalált termék termékkódját beírni és elküldeni a 
Játék aloldalán a rajz/kép alatt található, erre szolgáló felületre/mezőbe.  

 A termék termékkódja az az adott terméket azonosító számsor, amely a terméklap tetején középen 
(www.beta.vatera.hu ) vagy jobb szélén (www.vatera.hu ) található 

 A Felhasználónak értelemszerűen azon rajzokhoz/képekhez kapcsolódó termékkódot kell beküldenie, 
amelyet az adott Játékszakaszban a Szervező keres 

 A Szervező az adott Játékszakaszban a helyes termékkódot beküldők között nyereményeket sorsol 
 A sorsolás az adott Játékszakaszon belül az adott, a Szervező által keresett termék tranzakciós 

folyamatának lezárultát követő 2 munkanapon belül történik 
 Egy Felhasználó 24 órán belül összesen 50 termékkódot küldhet be 
 A Szervező a Játék ideje alatt összesen 10 (azaz tíz) darab 100.000,- Ft értékű bankkártyát sorsol 
 Egy Felhasználó több sorsoláson is részt vehet, amennyiben több, a Szervező által keresett termék 

helyes termékkódját is beküldi 
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 A Felhasználó a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Részvételi Feltételeket, továbbá elfogadja, 
hogy a Játék során kizárólag a Szervező, vagy partnerei által használt zárt számítógépes rendszer 
nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerének segítségével 
bonyolítja le, véletlen generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól. 

 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy nyertességének ténye (felhasználónévvel, annak hiányában az 
akként szolgáló számsorral) nyilvánosságra kerüljön. 

 A nyertest a Szervező e-mailben, a regisztrációkor megadott e-mailcímen értesíti, mely értesítés 
tartalmazza a nyeremény átvételével kapcsolatos információkat. A Szervező bármely írásbeli értesítést 
szintén az így meglévő e-mail útján tesz meg.  

 A nyeremény átadása a sorsolást követően, a Szervező által meghatározott és a nyertes Felhasználóval 
e-mail útján egyeztetett időpontban történik. A nyeremény átvétele személyesen vagy legalább teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen Részvételi 
Feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően. A határidő elmulasztása jogvesztő. A nyeremény 
átvételével járó költségek (különösen, de nem kizárólagosan: utazási, szállítási és szállásköltségek) a 
Résztvevőt terhelik. 

 Amennyiben a jelen Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelelően a nyertes személyazonosítása, 
vagy kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy a nyereménytárgyat 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 és pótnyertest 
állapíthat meg 

 A nyeremény átadásának feltétele, hogy az átadás (a Nyertes és a Szervező által egyeztetett) 
időpontjában a Felhasználónak ne legyen lejárt számlatartozása a Szervező felé. Amennyiben a 
sorsolás időpontjában a Felhasználónak van lejárt számlatartozása a Szervező felé, azt a nyertesség 
tényéről való értesítés kiküldésétől számított 7 napon belül köteles rendezni. Ellenkező esetben a 
Szervező a nyereménytárgy átadását megtagadhatja és pótnyertest sorsolhat.  

 A nyertes azonosítása a nyeremény átvételekor történik meg. A Felhasználó 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 nyertes elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti és 
fenntartja jogát pótnyertes megállapítására.  

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

 A Szervező a nyeremények sorsolását, az általa kisorsolásra kerülő nyeremények megnevezését és a 
nyereményekre jogosult nyertesek felhasználónevét (annak hiányában az akként szolgáló számsort) a 
Játék aloldalán (elérhető: www.vatera.hu/gyakornokapacban ), a blog oldalán (elérhető : 
http://blog.vatera.hu) és facebook közösségi oldalán (elérhető : http://www.facebook.com/vatera.hu) 
teszi közzé. Szervező fenntartja a jogot, hogy őmaga, illetve az általa e célból megbízott harmadik 
személy a nyertesről, illetve a nyeremények átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt 
készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről 

http://www.vatera.hu/gyakornokapacban
http://blog.vatera.hu/
http://www.facebook.com/vatera.hu


 

 

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 nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a jelen 
Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelelően. 

 A nyereménnyel, vagy a Játék menetével kapcsolatosan az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb 
helyen megjelent bármely hirdetés, vagy a www.vatera.hu oldalon megjelenített grafikai elem 
kizárólag illusztráció, az – a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott kereteken belül - a 
hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet. 

 A nyeremény annak átvételét megelőzően másra át nem ruházható. 

 A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli. A 
nyeremény egyéb jövedelemnek minősül, mely jövedelemről a Szervező adóigazolást állít ki a nyertes 
részére a nyeremény átvételét követő hónapban, melyet a Szervező postai úton, a Nyertes által 
megadott címre küld meg.  

 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül 
bármikor felfüggessze, beszüntesse vagy a jelen Részvételi Feltételeket módosítsa. A Játék 
ingyenességére tekintettel, a felhasználó 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 jelen Részvételi Feltételek szerint történik. 
Amennyiben jelen Részvételi Feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a Felhasználó jelen Részvételi 
Feltételeket - ezek bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban 
kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.  

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

2013. november 18. 
www.vatera.hu; 
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Allegro Group HU Kft. © 
Minden jog fenntartva! 
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