
 

 

 

BMW Leier Tolnay Kálmán 
Emlékverseny sorsolás - 
Részvételi- és játékszabályzat 

 
1. A Játék Szervezője 

A játék Szervezője és egyben Lebonyolítója a Balatonfüredi Yacht Club Közhasznú 

szervezet (továbbiakban: „Szervező”, székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi 

Ferenc utca 2., adószám: 18926813-2-19).  

2. A Játék Résztvevői:  

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, (továbbiakban: 

„Játékos”), aki a byc.hu weboldalán található online regisztrációs felületen 2019. 

május 1. 23 óra 59 percig regisztrál a BMW Leier Tolnay Kálmán Emlékversenyre, 

valós és hiánytalan adatokkal.  

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezen 

személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a 

Játék megalkotásában, lebonyolításában részt vettek, azt létrehozták és ezen 

személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói.  

http://byc.hu/elonevezes-a-byc-versenyere/


 

 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a 

továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.  

3. A Játék leírása: 

A Játék során a 2019. május 1. 23 óra 59 percig érvényes regisztrációt leadó 

játékosok között BMW-s ajándékcsomagot sorsolunk ki.  

4. A Játék menete: 

A Sorsolás véletlenszerűség elvén működő sorsolóprogrammal történik, a jelen 

játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok között.  

5. A Játék időtartama: 

A Játék 2019. április 15. napjától 2019. május 1. napjáig tart.  

6. Sorsolás helye, ideje: 

A Sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A Sorsolás elektronikusan, a 

véletlenség elvének megfelelő, számítógépes program segítségével. A sorolás nem 

nyilvános.  

A sorsolás időpontja: 2019. május 2. (csütörtök). 

8. Nyertes Játékosok:  

A nyertes játékosok a regisztráció során megadott e-mailes elérhetőségükre 

kiküldött üzenetből értesülnek nyereményükről. A nyeremény azonban csak 

akkor lesz érvényes, ha a nyertes 42 órán belül a byc@byc.hu-ra küldött 

válaszlevélben visszaigazolja jogosultságát.  

9. Nyeremények átvétele, nyertesek értesítése: 

mailto:byc@byc.hu-ra


 

 

A Szervező a visszaigazolást követő 5 munkanapon belül értesíti a nyertes 

Játékosokat az átvétel körülményeiről. Az értesítésben kerül feltüntetésre az is, 

hogy a Nyertes a nyereményét meddig veheti át.  

Ha a Nyertes a szabályzatban meghatározott ideig nem jelentkezik vagy az 

értesítésben meghatározott határidőn belül nem veszi át a nyereményt, a 

Szervező úgy tekinti, hogy a nyereményről a Játékos írásbeli lemondó nyilatkozat 

nélkül lemondott. Ebben az esetben helyére a Szervező Pótnyertest sorsol. A 

Pótnyertesekre a Nyertesekre vonatkozó szabályok vonatkoznak.  

A nyeremények a Szervezővel való előzetes egyeztetést követően másra 

átruházhatók, de nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók át. A 

nyertes személyes átvétel esetén, a nyeremény átvételét az erre a célra kiállított 

dokumentum aláírásával igazolja.  

10. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések: 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket 

vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék 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, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények 

felmerülése vagy vis major esetén.  

A Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzat feltételeit megváltoztatni a 

Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett. Valamennyi módosítás a 

közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a 

Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a 

Balatonfüredi Yacht Club Facebook oldalon és www.byc.hu honlapon is. A 

Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.  



 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.  

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező 

mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a megadott adatok 

hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e‐mail cím elírás, telefonszám‐elírás stb.) 

semmilyen felelősséget nem vállalnak.  

Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a 

Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal 

kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik 

felet érintő esetleges károkért. A Játékos a Játékban történő részvétellel 

megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és 

magára nézve kötelezőként elfogadja.  

11. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás: 

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező, 

nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: 

e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása 

az alábbiakra terjed ki: telefonszám, e-mail cím, postai cím. 

13. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások: 

A nyeremények a Szervezővel való előzetes egyeztetést követően másra 

átruházhatók, de nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók át.  

A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során 

bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért 

illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű 

pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, 

működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs 

vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, 



 

 

illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való 

felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat 

automatikus elfogadását jelenti.  

A Játékra vonatkozó valamennyi információ és a Játékszabályzat elérhető a 

www.byc.hu weboldalon. A Balatonfüredi Yacht Club jelen Játékkal kapcsolatos 

tájékoztatást, információt a verseny Facebook eseményénél tesz közzé. 

A Szervező elsődleges kommunikációs felületnek a rendezvény Facebook 

eseményét tekinti, így a két kommunikációs felületen közzétett tájékoztatások 

esetleges eltérése esetén az eseménynél található információk és tartalmak az 

irányadóak.  

A Játékkal kapcsolatban további tájékoztatás az byc@byc.hu e-mail címen 

kérhető. 

Balatonfüred, 2019. április 15. 

 Balatonfüredi Yacht Club Közhasznú szervezet (Szervező)  

 

http://www.byc.hu/
https://www.facebook.com/events/2250406671838030/

