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JÁTÉKSZABÁLYZAT 

Randevú a cirkuszban c. programhoz kapcsolódó nyereményjátékhoz 

 

A Randevú a cirkuszban elnevezésű programhoz kapcsolódó nyereményjáték (Továbbiakban: 

Játék) szervezője a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Zrt. (székhely: 1062 Budapest, 

Lendvay u. 23.) (Továbbiakban: Szervező). 

 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar 

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét 

betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (Továbbiakban: Játékos) 

vehet részt.  

A Játékban nem vehetnek részt a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. 

munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő 

személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói. 

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A játék 2017. május 13-tól június 18-ig tart (Továbbiakban: promóciós időszak). 

 

4. A JÁTÉK MENETE 

A promóciós időszakra a Szervező Szerelemkupon elnevezésű nyereményszelvényeket bocsát 

ki, mely 2017. május 13. és 2017. június 18. időszakra, a Fővárosi Nagycirkusz Antarktisz 

gyermekei – Jégbe zárt cirkuszvilág című, szombat 19 órás előadására szóló, Randevújegy 

elnevezésű belépőjegy mellé a pénztárnál, online jegyvásárlás esetén az információs pultban 

vehető át. Egy ülőhely egy nyereményszelvény átvételére jogosít. Egy Randevújegy mellé két 

darab nyereményszelvény adható.  

 

A Játékos a Játékba az alábbi módon pályázhat: 

A promóciós időszak alatt a résztvevő vásárol legalább min. 1 (egy) darab Randevújegyet a 

2017. május 13. és 2017. június 18. közötti időszakra a Fővárosi Nagycirkusz szombat este 19 

órás Antarktisz gyermekei – Jégbe zárt cirkuszvilág című előadására.  

Pénztári vásárlás esetén a Randevújegy mellé a pénztárostól, online jegyvásárlás esetén az 

információs pultnál megkapja a Szerelemkupon elnevezésű nyereményszelvényeket, melynek 

kitöltésével és az információs pultnál elhelyezett gyűjtőládába történő bedobásával Játékos részt 

vesz a 2017. július 5-én 17 órakor megtartandó sorsoláson. A Játékos a Szerelemkupon 

elnevezésű nyereményszelvény kitöltésével és gyűjtőládába történő bedobásával elfogadja a 

jelen játékszabályzatban (Továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt. (a 

továbbiakban együtt: Pályázat). 

A hiányosan, vagy olvashatatlanul kitöltött szelvények nem vesznek részt a sorsoláson. A 

Nyereményszelvényen minden esetben fel kell tüntetni a jogosult Randevújegy sorszámát, és 
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ezt a Randevújegyet a játék végéig a Játékosnak meg kell őriznie! Jogosultságát a 

belépőjeggyel tudja igazolni a nyeremény átvételekor. 

A Játékos kizárólag a sértetlen eredeti Randevújeggyel tudja átvenni a nyereményét. 

 

5. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS  

5.1 Nyeremények 

Fődíj:  

1 db 2 fő részére szóló voucher a párkányi Welya Hotel***-ben, 2 éjszakás tartózkodásra teljes 

ellátással 

A csomag tartalma:  

- 3 nap, 2 éjszaka szállás 2 fő részére   

- elhelyezés 2 ágyas szobában 

- teljes ellátás 

- büféreggeli 

- á'la carte ebéd és vacsora 

- ingyenes wellness- és wifihasználat 

- 2 x 1 db kényeztető masszázs 

- 2 db 1 főre szóló belépő a Vadas Thermal Fürdőbe 

- beváltható: 2017. augusztus 31-ig  

 

Egyéb nyeremények: 

1 db Randevújegy (2 főre szóló belépő) a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál egy 

előadására 

1 db Randevújegy (2 főre szóló belépő) a Fővárosi Nagycirkusz szilveszteri gálaelőadására 

 

5.2 Sorsolás 

Fődíj 

A Nyertesek a promóciós időszakban szabályszerűen kitöltött Nyereményszelvénnyel regisztrált 

és a 2. pontban megfogalmazott feltételeknek megfelelő Játékosok közül kézi húzással, nem 

visszatevéses módszerrel kerül kisorsolásra 2017. július 5-én 17órakor a Fővárosi 

Nagycirkuszban (1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/a.). 

Ugyanezen időpontban és módon 1 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. 

 

Egyéb nyeremények 

A Nyertesek a promóciós időszakban szabályszerűen kitöltött Nyereményszelvénnyel regisztrált 

és a 2. pontban megfogalmazott feltételeknek megfelelő Játékosok közül kézi húzással, nem 

visszatevéses módszerrel kerül kisorsolásra 2017. július 5-én 17órakor a Fővárosi 

Nagycirkuszban (1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/a.). 

Ugyanezen időpontban és módon 2 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. 

 

A sorsolások közjegyző jelenlétében történnek.  

 

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE 
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6.1 A nyertesek értesítése, jogosultság ellenőrzése 

A Nyerteseket a Szervező a Nyereményszelvényen megadott e-mail címre küldött e-mail útj a 

sorsolást követő 8 munkanapon belül. Az email címre küldött értesítést követően a Játékos 

legkésőbb 8 munkanapon belül köteles e-mailben visszajelezni az értesítés megtörténtéről és a 

nyeremény átvételi szándékáról. Amennyiben ezt a Játékos elmulasztja, úgy a tartaléknyertes 

válik jogosulttá a nyereményre. Az e-mail cím helyessége és működése, valamint megadott 

postai cím helyessége, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a 

nyeremény átvétele Játékos felelőssége. 

A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem 

felel meg a jelen szabályzat 2. pontjában írt személyi feltételeknek. Ebben az esetben a 

nyereményre a Tartaléknyertes válik jogosulttá. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 

Szervezőket felelősség nem terheli. Hamisított vagy manipulált belépőjegyek a pályázatot 

érvénytelenné teszik, azok nem vehetnek részt a játékban. A Játékban résztvevő belépőjegyek 

érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A 

Nyertes az átvétel érdekében köteles együttműködni a Szervezővel, és jogosultságát a 

belépőjegy bemutatásával igazolni. 

A Nyeremények pénzre át nem válthatók. A Nyereményekhez tartozó közteher-fizetési 

kötelezettséget, valamint a Nyeremények kézbesítési költségét a Szervező viseli, azonban egyéb 

felmerülő költségek a nyertest terhelik. 

 

6.2 Nyeremények átvétele 

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 

legkésőbb a sorsolást követő 60. napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 

kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény fenti időben való átadása 

meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a 

nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül biztosítja, az átvétel időtartama nem 

hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 

A nyereményeket Szervező a Nyertesekkel egyeztetett módon személyes átvételi lehetőséget 

biztosítva vagy postai úton juttatja el nyerteseknek.  

A postai kiküldés a Nyertessel történ sikeres kapcsolatfelvételt követően 15 napon belül, a 

Nyertes által megadott postacímre történik, miután a nyertes e-mailes válaszban megerősítette 

annak helyességét. Amennyiben a nyertes az e-mailes értesítést követő 8 munkanapon belül 

nem jelez vissza és nem erősíti meg címe helyességét abban az esetben elesik a nyereménytől 

és automatikusan Tartaléknyertes lép a helyébe. 

A tartaléknyertes értesítésére a Nyertes értesítési szabályai az irányadóak. Amennyiben a 

tartaléknyertes 8 munkanapon belül nem jelez vissza és erősíti meg címe helyességét, abban az 

esetben elesik a nyereménytől. 

A nyertes köteles a nyeremény átvételekor, postai megküldés esetén előzetesen postai úton az 

eredeti belépőjegyet vagy annak hiteles másolatát Szervezőnek átadni.  

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 

6. ADÓZÁS 
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A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt 

a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 

kötelezettség nem terheli. 

A Nyeremények kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli. 

 

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 

A Játékról részletes információk a www.fnc.hu oldalon érhetők el. 

A játék időtartama alatt elérhető a +36 1 344 8300 telefonszám, valamint az info@fnc.hu e-mail 

cím. 

A telefonszám és az e-mail cím túlterheltségéből adódó problémákért a szervező nem vállal 

felelősséget. 

A beérkezett e-mailekre és telefonokra a szervező minden esetben 2 munkanapon belül válaszol, 

amennyiben a fenti határidő után sem érkezik válasz, úgy a Szervező nem kapta meg a 

jelentkezést, ebben az esetben a fogyasztó újbóli megkereséssel kell, hogy próbálkozzon. 

 

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 

Jelen Játékszabályzat részeként, a résztvevők (Játékosok) a regisztrációval egyidejűleg 

feliratkoznak a Fővárosi Nagycirkusz kereskedelmi és marketing hírleveleire is. Ennek alapján a 

későbbiekben a Fővárosi Nagycirkusz marketing célból hírlevelet küldhet számukra. A Játékos 

nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Fővárosi 

Nagycirkusz alábbi elérhetőségén: info@fnc.hu.  

A Játékos személyes adatainak kezelése a Fővárosi Nagycirkusz hírlevelekre vonatkozó saját 

szabályzata alapján történik. 

A Játékos a Nyereményszelvény kitöltésével (a Játékban való részvétellel) tudomásul veszi és 

kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy  

- nyertesség esetén a Játékos nevét és a lakcímében foglalt településnevet a Szervező 

minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan 

nyilvánosságra hozza, 

- a Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, 

amelyet a Szervező saját szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden 

további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, 

időbeli és térbeli korlátozás nélkül felhasználja. 

 

A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 

(továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő 

részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelők a Játékosok által a 

regisztráció során megadott személyes adatokat a nyereményjáték céljából kezelje. Az 

adatkezelés és feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, 

határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, ideértve a nyeremények 

átadását. 

mailto:info@fnc.hu
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A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása a Játékosok által megadott alábbi 

személyes adatokra terjed ki: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési év. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek 

feldolgozásra. Játékos egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai a fentebb leírt 

terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Szervező által.  

Játékos tudatában van az Adatvédelmi törvény 14.§. és 15.§ foglalt jogainak, így annak is, hogy 

az érintett kérelmezheti a Szervezőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes 

adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - 

törlését vagy zárolását a Szervező honlapcímén (www.fnc.hu). A tájékoztatás megtagadása 

esetén a Szervező írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely 

jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező 

tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül 

a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a 

tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő 

bírósághoz fordulhat az Infotv.-ben foglalt feltételek szerint. 

Jelen pontban foglalt kötelezettségek, valamint a Játékkal kapcsolatos adatvédelmi 

kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel. Az adatkezelő és az 

adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv.-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített 

rájuk vonatkozó kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére. 

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának 

befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a 

Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik. 

A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli és azt harmadik személyeknek át 

nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. 

A Szervező a jogszabályok keretei között minden felelősséget kizár olyan elháríthatatlan 

eseményekért, amelyeket ésszerű megítélés szerint befolyásolni nem tudnak (pl. adatfeltörés). 

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Amennyiben a Szervező az írásbeli vagy elektronikus tájékoztatási kérelem benyújtásától 

számított 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton nem adja meg a tájékoztatást a Játékos 

részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem 

kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos 

jogosult jogorvoslattal élni. 

Továbbá amennyiben a Játékos a Szervezőnek kérelem tárgyában meghozott döntésével nem 

ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni. 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Adatkezelési nyilvántartási szám bekérése folyamatban.  

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a Nyertes ilyen 

igényét jogszabályi keretek között az adott nyeremény felajánlójával szemben érvényesítheti. 

A Játékosok a regisztrációval minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat 

minden rendelkezését.  

Játékos a játékra történő regisztrációval elfogadja a Játékszabályzatot, különös tekintettel a 

Játékszabályzat 8. pontjában részletezett, személyes adatainak felhasználására. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

Játékot - akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy 

megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék 

kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely 

Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen 

jár el. 

A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy 

megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a http://www.fnc.hu/hirek/item/680-

cirkuszirandevu oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

 

Budapest, 2017. május 10.  
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