A „European Cycling Challenge 2017 Budapest” nyereményjáték szabályzata

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. cégjegyzékszáma: 01-10-046840,
továbbiakban: BKK vagy BKK Zrt.) nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez
Budapesten.
1. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban:
Játékos), aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a
Nyertes cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, nevében kizárólag törvényes
képviselője – e minőségének igazolásával – járhat el. A kiskorú (14-18 év közötti) Játékos
részvételéhez, törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
A Játékban azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik
 2017. május 1. és 31. között részt vesznek az European Cycling Challenge 2017
európai kerékpáros kihívásában, és regisztrálnak a verseny lebonyolítására létrehozott
„Naviki” rendszer online webes felületén vagy az ingyenesen elérhető és letölthető
„Naviki” okostelefonos alkalmazáson keresztül,
 legalább 10 km kerékpáros utazást rögzítenek a Játék időtartama alatt a Budapest
csapat tagjaként.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a BKK Zrt. tulajdonosának köztisztviselői,
valamint egyéb jogviszony alapján alkalmazott munkavállalói; a BKK Zrt. vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a fenti személyek a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti közeli hozzátartozói.
2. A Játék leírása
A Játékot a BKK és a MOL Bubi Facebook-oldalán, illetve a MOL Bubi honlapján hirdetjük
meg. A Játék során a BKK Zrt. az European Cycling Challenge azon budapesti résztvevői
részesülhetnek nyereményekben, akik legalább 10 kilométeres kerékpáros utazást rögzítenek
a Játék időtartama alatt a Budapest csapat tagjaként. A Nyertesek kiválasztása az ECC
ranglista (http://www.cyclingchallenge.eu/classifiche/classifica-principale/) alapján gépi
sorsolással, a BKK Zrt. sorsolási bizottsága előtt történik a 7. pontban meghatározottak szerint.
A Nyertesek kiválasztásáról hivatalos jegyzőkönyv készül. Pótnyertesek kiválasztására nem
kerül sor.
3. A Játék időtartama
A Játék 2017. május 1., 0:00 órától 2017. május 31. 23:59 óráig tart.
4. A Játék helyszíne
A Játék helyszíne Budapest közigazgatási területe.

5. Jelentkezés a Játékra
A Játékra automatikusan jelentkezik minden olyan European Cycling Challenge 2017
résztvevő, aki Budapest város csapatához csatlakozva a kihívás lebonyolítására létrehozott
„Naviki” rendszer online webes felületén vagy az ingyenesen elérhető és letölthető „Naviki”
okostelefonos alkalmazás segítségével legalább 10 km kerékpáros utazást rögzít a Játék
időtartama alatt.
6. Nyeremények
A Játék nyereménye (a továbbiakban: Nyeremény) 250 darab szilikonból készült kerékpárostelefontartó és 100 darab MOL Bubi ajándékcsomag az alábbiak szerint:
 a 100 legtöbb kilométert összegyűjtő Játékos egyenként 1 darab szilikonból készült
kerékpáros-telefontartót nyer


hetente 25 db MOL Bubi ajándékcsomag kerül kisorsolásra azok között, akik legalább
10 km kerékpáros utazást rögzítettek a kihívás során a Játék időtartama alatt a
Budapest csapat tagjaként



a kihívás lezárást követően 150 db szilikonból készült kerékpáros-telefontartó kerül
kisorsolásra azok között, akik legalább 10 km kerékpáros utazást rögzítettek a kihívás
során
A Nyeremény másra nem átruházható, és pénzre nem váltható át.
7. Nyertesek
A legtöbb kilométert összegyűjtő Játékosok díjazása a kihívás 2017. május 31. 23:59 óra
szerinti végeredménye alapján történik rangsor alapján.
A sorsolásokon részt vesz minden Játékos, aki megfelel az 1. pontban foglaltaknak, és a 2.
pontban szereplő Játékleírás szerint vett részt a versenyben. A Nyertesek kiválasztása gépi
sorsolással, a BKK Zrt. sorsolási bizottsága előtt történik az alábbi időpontokban:

2017. május 10-én, 10:00 órakor

2017. május 17-én, 10:00 órakor.

2017. május 24-én, 10:00 órakor.

2017. június 1-jén, 10:00 órakor.
A Nyertesek kiválasztásáról hivatalos jegyzőkönyv készül. Pótnyertesek kiválasztására nem
kerül sor.
Egy Játékos a Nyereményjáték során egyszer részesülhet MOL Bubi ajándékcsomag
nyereményben és egyszer részesülhet szilikonból készült kerékpáros-telefontartó
nyereményben.
8. Nyertesek értesítése
A legtöbb kilométert gyűjtő játékosok legkésőbb a kihívás végét követő második munkanapon
kapnak értesítést az „Naviki” regisztrációkor megadott elérhetőségükön. A heti Nyertesek
legkésőbb a sorsolást követő második munkanapon kapnak értesítést az „Naviki”
regisztrációkor megadott elérhetőségükön.

9. A Nyeremény átvétele
A Szervező által küldött értesítő e-mail tartalmazza a Nyeremény átvételi helyét, időpontját,
tájékoztatást az átvétel módjáról, valamint egy kontakt személy elérhetőségét. A Nyeremény
átvételekor a Nyertes köteles érvényes okmánnyal (arcképes személyi igazolvány, útlevél)
igazolni, hogy a 14. életévét betöltötte. A 14. és 18. év közötti személy, köteles a Játékban
történő részvételéhez történő, írásbeli szülői hozzájárulást is bemutatni, amennyiben ezt
igazolni nem tudja, úgy a Nyeremény átvételére nem jogosult.
Amennyiben a megjelölt határidőig a Nyertes Nyereményét nem veszi át, illetve érvényes
okmánnyal jogosultságát igazolni nem tudja, akkor a BKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a
Nyereményt másnak ne adja ki.
10. Felelősség kizárása
A BKK Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban
való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék
késéseiből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező
kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen
előforduló nyomdai, illetve egyéb hibáért.
11. Adatkezelés
A Játékban részt vevő személyek a Játékban részvételükkel automatikusan hozzájárulnak
ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail-cím, lakcím, telefonszám, életkor) a BKK Zrt. mint
adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás
nélkül kezelje (a Nyertesek kiválasztása, a Nyertesek értesítése és a Nyertesek kiválasztásáig
érkező reklamációk kezelése céljából), legfeljebb a kiválasztást követő 6 hónapig.
Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékban részt vevő személyt megilleti
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 14–18. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges
jogérvényesítési igényét pedig a mindenkor illetékes bíróság előtt gyakorolhatja.
A BKK Zrt. a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint bizalmasan kezeli a
Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
12. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A
Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.
A Nyertes vállalja, hogy a BKK Zrt. a felhasználónevét, a nyerés tényét Facebookbejegyzésben a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a
Nyertesről, a Nyeremény átadásáról fényképek készülhetnek, azokat a BKK marketing célra
felhasználhatja.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített
feltételeknek, úgy a BKK Zrt. az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A BKK Zrt. fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására, amelyet ezt követően
haladéktalanul közzétesz Facebook-oldalán.

BKK Zrt.

