
Nyereményjáték szabályzat 

A Nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a musorvizio.hu-n elérhető 
Szinkronkvíz elnevezésű nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik az alábbi 
feltételekkel. 

A Játék szervezője és lebonyolítója a MűsorVízió blog (képviseli Jasinka Ádám; cím: 2400 
Dunaújváros, Balogh Ádám utca 1. 5/2; továbbiakban: MűsorVízió). 

Elérhetőségek: e-mail cím: info@musorvizio.hu. 

A Játékban részt vevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, 
automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek 
ismeri el az abban foglaltakat. 

1. A Játékban részt vevő személyek 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 
lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek 
maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely 
feltétele (továbbiakban: Játékos). 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

 a szervező tulajdonosai, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; 

 egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény 
felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 
valamint azok közeli hozzátartozói. 

Kizárásra kerül, aki bármelyik módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, 
illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama 
alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a MűsorVízió értesíti a 
Játékost. 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a 
valóságnak. 

2. A Játék leírása 

A Játék ideje alatt a www.musorvizio.blog.hu/tags/szinkronkviz oldalra érkező látogatóknak 
lehetőségük van részt venni a Játékban. 

A Játékban azok vehetnek részt, akik 

 nevük és e-mail címük megadásával regisztráltak a játékba és 

 elfogadták a Játék szabályzatát. 

A Szinkronkvíz játéksorozat első fordulójában, azaz jelen Játékban tíz kérdésre kell a 
Játékosoknak úgy válaszolniuk, hogy a megszerezhető 20 pontból legalább 12-t 
megszerezzenek, ugyanis csak abban az esetben vehetnek részt a nyereménysorsoláson, ha a 
feltett húsz feladványból legalább 12-re helyes választ adnak. A Játék során a helyes válaszok 
1 pontot, míg a helytelenek 0 pontot érnek. 

A Játék részvételi feltételeiről részletesebben itt olvashat: jelen Szabályzat 4. pontja. 

3. A Játék időtartama 

A Szinkronkvíz játéksorozat első fordulója, azaz jelen Játék 2016. október 3. és 2016. 
október 5. között zajlik. 



A Játékban részt venni október 3. 18:00 órától a Játék utolsó napján éjfélig lehetséges. A 
Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett megfejtések a sorsoláson nem 
vesznek részt. 

4. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen 
Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 

A Játék részvételi feltételei: 

 a Játék során feltett valamennyi feladványra történő válaszadás során a 
megszerezhető pontok (20) legalább 60%-nak (12) elérése, 

 jelen Szabályzat elfogadása, 

 névvel és e-mail címmel történő regisztráció a nyereményjátékra, 

 egy Játékos legfeljebb egy e-mail címmel egyszer regisztrálhat, és egyszer vehet részt 
a Játékban. 

Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a MűsorVízió 
valamennyi jelentkezését tekintve kizárja. A Játékra történő jelentkezés a részvételi 
feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a MűsorVízió-nak nem áll módjában 
elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. 

A Játékhoz történő csatlakozás a Szinkronkvíz játéksorozat első fordulójának teljes 
időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési 
esélyeit. 

5. Nyeremény 

A Szinkronkvíz játéksorozat első fordulójának nyereménye: 1 db Fear the Walking Dead 
ajándékcsomag az AMC Networks International felajánlásával. 

Az ajándékcsomag tartalma: 

 1 db, a Fear the Walking Dead című sorozat főszereplőjét ábrázoló akciófigura, 

 1 db, Fear the Walking Dead logóval ellátott napszemüveg választható színben (fehér 
vagy fekete), 

 1 db keményfedeles, A5-ös méretű vonalas jegyzetfüzet, 

 1 db magyar, második évados Fear the Walking Dead-plakát, 

 és 6 db Fear the Walking Dead logóval ellátott karmolás okozta sebet imitáló 
tetoválás matrica. 

Nyertesnek minősül a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján 
nyereményre jogosult Játékos. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésben, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével 
együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes 
képviselője járhat el. (Elvált szülők esetében a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre nem váltható. 

A MűsorVízió az itt felsorolt nyereményeken túl a Szinkronkvíz játéksorozat első 
fordulójában, azaz jelen Játékban további nyereményeket nem sorsol ki. 

6. Sorsolás 



A Szinkronkvíz játéksorozat első fordulójának sorsolása 2016. október 6-án 18:00-kor 
történik a Random.org nevű weboldalon található véletlenszerűség elve alapján működő 
program segítségével. 

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. 
Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott 
határidőn belül, vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a 
nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes 
mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló 
pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a MűsorVízió 
tulajdonában marad. 

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra. 

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen 
Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt 
visszavonja. 

Elveszti nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen 
visszavonás kizárólag írásban tehető meg. 

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát, aki az értesítés kiküldését követően 10 
munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben 
a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre. 

7. Nyertesek értesítése 

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 2 
munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez 
szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása. 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele 

A Játékosok kötelesek együttműködni a MűsorVízióval a nyeremények átvétele, illetve 
igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele 
meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a 
MűsorVíziót semmilyen felelősség nem terheli. 

A nyereménytárgyakat a MűsorVízió kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyertesnek. 
A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak 

hiánytalan és pontos megadása. A MűsorVízió mindent megtesz a nyeremények mielőbbi 
kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik, ezért 
kérjük kedves nyerteseink türelmét. 

A nyereményeket kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
Játékosoknak áll módunkban postázni. 

A MűsorVízió a nyereményt egy alkalommal postázza. 
A MűsorVízió nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő esetleges 

hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő 
vállalkozásnál tehető meg. 

Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt 
nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a 
nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal 
visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével 



haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a 
MűsorVíziót. 

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratban vagy magánokiratban foglalt 
meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről 
a MűsorVíziót előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a MűsorVízió 
részére átadja. 

9. Adatkezelés 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat jelent pontjai az irányadók. Jelen 
Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. 

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán alapul. 
A Játékos a regisztrációval elfogadja a Szabályzatot, mely egyben Egyedi Adatkezelési 

Tájékoztatónak is minősül. A regisztrációval és a Szabályzat elfogadásával a Játékos 
hozzájárul személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározottak szerint történő 
kezeléséhez.  

Figyelemmel arra, hogy a részvétel teljesen önkéntes, és a Játékosok a nyereményekre 
anélkül válnak jogosulttá, hogy a MűsorVízió részére bármeny tétet fizetnének, a MűsorVízió 
a jelen pontokban meghatározottak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást a részvétel 
feltételéül szabja. A Játékosok a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a 
részvétel feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás. 

A MűsorVízió az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes legyen, 
és a személyes adatok kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az adatkezelés célja 
elsősorban a nyereményjáték lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság 
ellenőrzése, a sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremény átadása. 

A MűsorVízió a Játékosok adatait harmadik félnek nem továbbítja, az adatokat a 
nyereményjáték lebonyolításán felül más célra nem fogja felhasználni. 

A regisztráció során a Játékos megadja az azonosításához, a kapcsolattartáshoz szükséges 
adatokat. 

A MűsorVízió a nyertes nevét a Szinkronkvíz játéksorozat első fordulójának sorsolása után 
közzéteszi, valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként 
eljáró Magyar Posta Zrt. vagy GLS General Logistics Systems Hungary Kft. részére átadja. 

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a MűsorVízió 
jelen Szabályzat adatkezelésről szóló pontjában meghatározott célból a megadott 
elérhetőségein megkeresse. 

A regisztrációk során megadott adatokat (név és e-mail cím) a MűsorVízió mindaddig 
megőrzi, amíg már nincs szükség pótnyertesek sorsolására, azaz a nyertessel megtörtént a 
kapcsolatfelvétel és a nyeremény kézbesítésre került. Ha a nyereményt a sorban utolsó 
pótnyertes sem veszi át, akkor a nyereménynek nincs nyertese és a játék lezártnak minősül. 
Mindkét eset után a regisztráció során megadott adatokat a MűsorVízió törli. 


