
Nyereményjáték szabályzat 

 „METÁL-SHEET KFT. DEBRECEN DRIVE NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és 

adatkezelési szabályzata 

1. A játék szervezője 

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Metál-Sheet Kft. (a továbbiakban: Szervező) 

szervezi. 

A Szervező adatai: 

Székhely: 4002 Debrecen, Csereerdő utca 10. 

Cégjegyzékszám: 09-09-010857 

Adószám: 13321701209 

Képviselő: Máthé Zsófia 

Telefonszám: +36 20 350 5411 

honlap: www.metal-sheet.hu 

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a 

Szervező végzi el. 

1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a 

továbbiakban: Játékszabályzat). 

1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a Debreceni Drive rendezvényen kerül sor. 

2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele 

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki 

– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, 

– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket, 

– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja. 

3. A játék időtartama 

A játék 2022. május 28-án kezdődik és 2022. május 29. 17 óráig tart. 

A 2022. május 28. napja előtt és 2022. május 29. 17 óra után beérkezett pályázatokat a Szervezőnek nem áll 

módjában érvényes pályázatként elfogadnia. 

4. A Nyereményjáték leírása 

4.1 A Debrecen Drive-on megtalálható kérdőívek helyes kitöltésével lehet részt venni a Nyereményjátékban. 

4.2 A személyes adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a 

pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. 

4.3 A Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt telefonszám 

vagy e-mail cím megadásával. A Nyereményjátékkal kapcsolatos telefonszám és/vagy e-mail cím használat 

jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita 

esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad. 

5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele 

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki: 

- 2 db Campus bérlet a 2022. július 20. és 24. között megrendezésre kerülő Campus Fesztiválra, melynek 

összértéke 59 800 Ft. 



Nyereményjáték szabályzat 

5.2 A sorsolás helyszíne: Debrecen Drive, Debrecen- Nagyerdő, Drive Show 

5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad 

át. 

5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át. 

5.7 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a Nyertest az általa megadott e-mail címen vagy 

telefonszámon. A Nyertes a nyereményüket átveheti a Szervező székhelyén (4002. Debrecen- Csereerdő utca 

10). A nyeremények átvételének feltétele személyi igazolvány személyesen történő bemutatása, és 

hozzájárulás azokról történő másolat készítéséhez. 

5.8 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. 

próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre. 

5.9 A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében. 

5.10 Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a 

törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult, vagy a nyereményt meghatalmazottja veheti át. 

5.11 A nyeremények személyes átadására 2022. június 6. és július 8. között kerül sor.  

5.12 A nyereményt a Nyertes, vagy helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) vagy más, teljes 

bizonyító erejű, magánokiratban meghatalmazott személy veheti át. 

5.13 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során 

jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget. 

5.14 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező 

jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani. 

5.15 A Játékos pályázata beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és 

filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek 

későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli 

korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. 

6. Adózás 

Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet megfizeti. 

7. Egyéb rendelkezések 

7.1 A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes 

adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint. 

7.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a 

jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A 

Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják. 

 

Debrecen, 2022. május 18. 

Metál-Sheet Kft. 


