
Hooligans Facebook Nyereményjáték 

 

1. A játék és a szervező 

Szervező:                    Pécsi Sörfőzde Zrt.  

székhelye:                  7624 Pécs, Alkotmány u. 94.   

cégjegyzékszáma:     02-10-060045   

Lebonyolító:              Best Brands Hungária Kft.   

székhelye:                 1016 Budapest, Piroska utca 5.  

cégjegyzékszáma:    01-09-883516  

Szervező végzi a Pécsi Sör Facebook oldalán futó üzenőfali játék lebonyolítását, (a 

továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

A Pécsi Sör facebook oldalán közzétett Nyereményjáték! 

Azok között a pályázók között, akik a felhívás alá 2021 szeptember 20, 12:00- 22-e 12:00 
között kommentben megnevezik a kedvenc Pécsi Sörüket, 2 db páros 7999Ft értékű 
Budapest Park Terasz belépőt sorsolunk a rendezvényre. 

 __________________________________ 

A kommenteket 2021 szeptember 20, 12:00- 22-e 12:00 között fogadjuk, a nyertest a sorsolás 
után FB üzenetben értesítjük. 

 (A nyereményjátékban csak a tizennyolcadik életévét betöltött, magyarországi lakos vehet 

részt.) 

Kezdete: 2021 szeptember 20. 12:00 

Befejezés: 2021 szeptember 22, 12:00 

Sorsolás: 2021 szeptember 22, 15:00 órakor 

Nyeremény: 2 db, páros belépő egyike a Hooligans zenekar 25 éves Jubileumi Koncertjére. 

Koncert helyszíne: Budapest Park 1095 Budapest, Soroksári út 60. 

Koncert időpontja: 2021 szeptember 23. Kapunyitás: 18:00 

A nyertes sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők 

személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Lebonyolítók által 

fog történni.  

 

2. A játék időtartama, menete: 

 

A Játék időtartama: 2021 szeptember 20, 12:00- 22-e 12:00  

Sorsolás: 2021 szeptember 22, 15:00 órakor 



A Szervező játék lezárultát követően online véletlenszám generátorral 
(https://www.random.org/) sorrendbe állítja, és az első 2 cím tulajdonosát tekinti nyertesnek, 
majd Facebook üzenetben értesíti őket. 
Amennyiben valamely nyertes 48 órán belül nem reagál a szervező nyereményértesítőjére, a 
sorsolás folyamán generált nyerteslista 3., 4., stb. helyezettje lép a nyertesek közé. A 
nyeremény átvételével kapcsolatos utazási stb. költségek nyertest terhelik. A nyeremény 
átvételének egyeztetésekor a nyertes játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt 
felelősség nem terheli. 
 
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül. 

 

3. Kik vehetnek részt a játékban? 

 

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, 

akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. A 

Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, 

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

személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.  

  

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen 

Játékszabályzatban foglaltakat.  

 

• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

 
• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem 
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, 
illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

 
• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

4. Nyeremény 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

A nyertes nevét a Pécsi Sör Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt 
időpontot követő 24 órán belül. 2 fő nyertest hirdetünk. 

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból 
elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.random.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR26b76Qx4Y0l-sLzLqksJD0mIjHHYwz7I085mFGVnM82Itqc4jturlpuYc&h=AT0fqpOA5BQUHDn7LF5OLq7AR1U031vWRnlEfF-IhvP0IdEqjEbG3c9teQmnlBsCI2PZ4z42RSB6ZkGAzaYcONNsTQOBI1_McaRgXrGjIzzmgNPYh4JwdbPE1tk5zIRz_ZgDmw


5. Nyertesek értesítése 

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a 
nyeremény átvételének részleteit. 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a 
nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező 
kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. 

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

 
• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, 
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

 
• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 
szándékosan befolyásolni próbálja; 

 
• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 

 

6. Nyeremények kézbesítése 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. 

A nyeremény belépőket elektronikus úton kézbesítjük. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben 
ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban 
nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 
Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége 
a nyertest terheli. 

 

7. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, 
a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes 
képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes 
részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb 
okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy 
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

8. Adatkezelés és adatvédelem 

8.1 Tájékoztatás 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező 

adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi link-en: 

https://pecsisor.hu/wp-content/uploads/2020/04/pecsisor_adatkezelesi_tajekoztato_v1.pdf 

https://pecsisor.hu/wp-content/uploads/2020/04/pecsisor_adatkezelesi_tajekoztato_v1.pdf


 A megadott adatokat a Szervező a Lebonyolítón és az adatfeldolgozón kívül harmadik fél 
részére kizárólag saját céljaira végzett adatgyűjtés esetén továbbíthatja. 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről 
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére 
történő kezelésének megszüntetését kérni. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a 
módosításokról. 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a 
jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja. 
Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre 
kerülnek. 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, 

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény 
kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, 
adóazonosítójel, a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék 
lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az 
adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (Best Brands Hungária Kft.) részére 
továbbítsa ugyanezen célra. 

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra 
használja. 

9. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével 
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket 
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a 
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. 

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen 
cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

10. Vegyes rendelkezések 

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az 
előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője 
fenntartja magának. 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 



 
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának 
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

 
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe 
nem hozható. 

 
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with 
Facebook. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook. 

 

 


