JÁTÉKSZABÁLYZAT
a Fehérvár FC Kft. VidiShopos nyereményjátékához
1. A nyereményjáték szervezője
A VidiShop nyereményjáték szervezője a Fehérvár F.C. Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10.), a
továbbiakban: “Szervező”.
2. A játékban résztvevő személyek
A nyereményjátékon részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 6- tól 12-ik életévét betöltött
természetes személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt a játék leírásának megfelelően a feltételeket teljesíti,
valamint egy kitöltött regisztrációs és adatvédelmi nyilatkozatot eljuttat a Szervező részére a megadott információk
szerint. A 6. és 12. életév közötti személyek kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló írásos hozzájárulásával vehet részt a
játékban.
A játékban nem vehetnek részt:
A 13. életévüket betöltött és ennél idősebb korú személyek, illetve a szülői hozzájárulás hiányában a 6 -12. életév közötti
személyek.
3. Kizárás
A Szervező kizárhatja a játékból azt a résztvevőt, aki bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi
feltételeknek, és a játékban való részvétellel kapcsolatos feltételeknek. Kizárja továbbá a Szervező a nyereményjátékból
azt a személyt, aki szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel, vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre vonatkozóan a
Szervező kizárja felelősségét.
4. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjátékon a 2018.03.10. – 2018.05.17. közötti időszakban lehet részt venni, a Piac téri .VidiShopban
nyitvatartási idő alatt, azaz 10:00-17.30 (ebédszünet: 13:00-13:30-ig).
.
5. A nyereményjáték menete
A játékon való részvételhez a 2018.03.10. – 2018.05.17. közötti időszakban. A hazai mérkőzésekre készülő
meccsfüzetben található "Gyereksarok" játék utáni helyes megoldásért, egy pecsét jár, amelyet a Piac tér 4. szám alatti
VidiShopban tud megkapni az eladónak való bemutatás után a játékos. Első alkalommal kap majd egy pecsétgyűjtő
kártyát VidiShopban, ahová meccsről-meccsre gyűjtheti a pecsétjeit. Ha május 17-ig legalább három pecséttel kell
rendelkezni, és a kártyát leadni a VidiShopban, és ezt követően részt vehet egy nyereménysorsoláson, amelyen - május
18-án - 22 játékost sorsolunk ki, aki bekíséri a játékosokat a pályára a tavaszi hazai szezonzáró, május 27-i Videoton FCBudapest Honvéd meccsen. Minden résztvevő egy névre szóló bögrét kap ajándékba! A regisztrációval - amely a
pecsétgyűjtő kártya hátoldalán található - a résztvevő játékos automatikusan kijelenti, hogy elfogadja jelen
Játékszabályzatot és indul a nyereményekért.
A Szervező a leadott regisztrációs és adatvédelmi nyilatkozatok közül - amelyek a pecsétgyűjtő kártya hátoldalán
találhatók - sorsol ki 22 nyertest, valamint 5 tartalék nyertest 2018.05.18-án.
A nyertesek neveit a Videoton FC hivatalos weboldalán tesszük közzé 2018.05.18-án, és ezt követően a Szervező
felveszi a szülővel/gondviselővel a kapcsolatot.
A nyeremények átvétele
A Szervező a nyertesek szüleivel/gondvidelőivel felveszi a kapcsolatot az eredményhirdetést követő 5 naptári napon
belül. Amennyiben a megadott telefonszámon, vagy e-mail címen sem tudja elérni a nyerteseket, úgy ennek
következményét az adatszolgáltató viseli. A nyeremények átadására 2018.05.27-én Felcsúton a Pancho Arénában kerül
sor. Az időpont változtatás jogát fenntartjuk.
Abban az esetben, ha az adott nyertes nem elérhető a megadott telefonszámon, vagy e-mail címen, akkor a Szervező,
illetve megbízottja a hívástól számított további öt (5) naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való
kapcsolatfelvételre telefonon, illetve e-mail útján.
Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 5 naptári napon belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt,
úgy az adott nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű.
Ha az adott nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy
az előzetesen jogosult helyett a sorsolás időpontjában a nyertessel azonos módon kiválasztott tartalék nyertes közül
sorrendben az első kapja meg a nyereményt.
6. Nyeremény
A Szervező a leadott regisztrációs és adatvédelmi nyilatkozatok közül (nyilvános húzással) sorsol ki 22 nyertest.
A nyertesek a május 27-i Videoton FC - Budapest Honvéd mérkőzésen kísérhetik be a pályára a csapatokat.
7. I.nformáció a Játékról
A résztvevők a játék meghirdetésétől kezdődően 2018.05.27-ig a játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további
információért kérdéseiket elküldhetik a jatek@videotonfc.hu e-mail címre. Beérkezett kérdésekre 2 munkanapon belül
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válaszolunk. További információkért a +36-20-445-7929 telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére, további
információk a vidi.hu-n illetve a facebook.com/videotonfc oldalon olvashatók.
A résztvevők a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a. a Szervező, a Fehérvár F.C. Kft a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév,
cím, életkor, telefonszám stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása,
valamint marketingtevékenysége – ideértve a közvetlen megkeresést is – céljára a jövőben is díjmentesen
felhasználja. A résztvevők tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és
felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból a jelen
Játékszabályban írt kapcsolati lehetőségeken keresztül, vagy azok nyilvántartásba vételét a nyeremény átvételekor
írásban nyilatkozva meg is tilthatják.
b. a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek
nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video
anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és fényképük
nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a
Szervező, a Fehérvár F.C. Kft díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre
állnak média interjú céljából.
Az nyeremény nem ruházható át. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályt,
amely megtalálható a vidi.hu honlapon is.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, ill. kiegészítésére.
Adatvédelmi nyilvántartásba vételi szám: NAIH-141170/2018
Székesfehérvár, 2018.március 5.
Fehérvár FC Kft.
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