
A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és élelmiszeripari Zrt.  

„Valdor Star Wars Pecsétgyűjtés” elnevezésű promóciós nyereményjátékának 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1. A Promóciós nyereményjáték 

A Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (székhely: 6600 Szentes, Attila u. 3., 

cégjegyzékszám: 06-10-000211, adószám: 11591094-2-06), továbbiakban Szervező, 

promóciós nyereményjátékot szervez, „VALDOR STAR WARS PECSÉTGYŰJTÉS” címen, 

a továbbiakban Promóció. 

 

2. Részvételi feltételek 

A promócióban kizárólag bejelentett magyarországi lakhellyel rendelkező, a 8. pontban 

meghatározott személyek körébe nem eső magyar állampolgár, természetes személy 

(továbbiakban Játékos) vehet részt. 

 

3. A promóció mechanizmusa 

 

3.1. A Promóció 2016. március 04 – 2016. augusztus 26-ig tart. A 2016. augusztus 26. után 

beérkezett Pályázatok a Promócióban már nem vehetnek részt. 

 

3.2. A Promócióban minden, a 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő személy 

részt vehet, aki a Szervező által kibocsátott „Pecsétgyűjtő kártya”-t (lásd. 1. számú melléklet) 

a promóció ideje alatt megfelelő módon lepecsételve, a 3.1 pontban megadott időszakban a 

Szervező címére visszaküldi, a borítékon jól olvashatóan feltünteti a teljes nevét, címét, 

telefonszámát és/vagy E-mail címét. A telefonszám és E-mail cím feltüntetése borítékon belül 

is elfogadott. (továbbiakban Pályázat). 

 

3.3. A Pecsétgyűjtő lepecsételése kizárólag az alábbi módon fogadható el: a kártya hátoldalán 

lévő 5 db fehér körbe kell pecsételni a Star Wars Stampeez-ekkel úgy, hogy minden körben 

más karakter pecsétje legyen.   

A Pecsétgyűjtő kártya lepecsételésére kizárólag a Star War Stampeez- ek használhatóak (lásd 

2. számú melléklet), melyekhez a Szervező által forgalmazott Valdor Star Wars termékek 

megvásárlása és/vagy a velük kapcsolatban Szervező által szervezett promóciók útján lehet 

hozzájutni. A Promóció ideje alatt a Stampeez-ekhez való aktuális hozzájutási lehetőségekről 

a Szervező honlapján lehet tájékozódni (www.hungerit.hu).  

3.4. Egy borítékban csak egy Pecsétgyűjtő kártya küldhető be.  

3.5. Egy Játékos csak egy Pályázatot küldhet be. 

3.6 A Pecsétgyűjtő kártya beszerezhető áruházi aktivitások során a hostessektől, vagy 

letölthető a www.hungerit.hu weboldalról.  

 

 

http://www.hungerit.hu/
http://www.hungerit.hu/


 

4. Nyeremények 

A beküldött, érvényes Pályázatok közül ajándéksorsolás keretében kerülnek kisorsolásra a 

nyertes Pályázatok.  

Az ajándéksorsoláson az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

3 db Lego Star Wars Millenium Falcon 9-14 75105  

 

5. Sorsolás 

5.1. A sorsolás közjegyző jelenlétében, kézi húzással, nyilvánosan történik. A sorsolás 

helyszíne a Szervező telephelye: Hungerit Zrt., 6600 Szentes, Attila u. 3. A sorsolás 

időpontja: 2016. augusztus 29. 

A nyeremények kisorsolása nem visszatevéses eljárással, a véletlenszerűség elve alapján 

történik. 

A 3 nyertes mellett 3 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás 

sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, ha a nyertes, vagy a 

sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt 

bármely, a 2. pontban leírt alaki vagy személyi feltételnek nem felel meg, s így a 8. pontban 

meghatározottak miatt kizárásra kerül. 

 

6. Nyeremények átadása 

Sorsolást követően Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel telefon vagy E-mail útján, 

majd egyeztetést követően - melynek során a nyertes megadja a pontos postázási címet és az 

adószámát - Szervező a nyereményeket postai úton, ajánlott, tértivevényes küldemény 

formájában 2016. szeptember 16-ig eljuttatja a nyerteseknek. 

 

7. Közzététel 

A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát 2016. augusztus 30-án teszi közzé a 

www.hungerit hu weboldalon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő 

Játékosok neve és lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

 

8.1. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amely esetben 

az azt beküldő Játékos részére a nyereményt nem lehet átadni, az alábbi okok miatt: 

- a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, tévesek, vagy a Pályázat 

olvashatatlanul került megcímzésre,  

- a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat 2. pontjában 

meghatározott személyi, vagy alaki feltételeknek, 

- a Pályázat nem a 3. pontban meghatározott módon kerül beadásra, nincs lepecsételve, nem 

megfelelően van lepecsételve, nem tartalmazza mind az ötféle pecsétet, 

http://www.hungerit/


- a Pályázat nem a 3. pontban meghatározott időszakban érkezik meg a Szervezőhöz. 

- a Játékos tisztességtelen módszerekkel próbál nyereményhez jutni, vagy a Játék céljával 

össze nem egyeztethető módon vesz részt a nyereményjátékban. 

 

8.2.A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

8.3. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamit a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselő 

jogosult (elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő).  

 

8.4 A nyeremények pénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó adófizetési 

kötelezettséget a Szervező viseli. 

 

8.5. A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves, vagy nem valós 

adatfeltüntetés stb.) a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért, illetve a kézbesítés 

során keletkezett károkért Szervező felelősséget nem vállal.  

 

8.6. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. 

 

8.7. A Promócióban nem vehetnek részt a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari 

Zrt. dolgozói és ezen személyek Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, 

továbbá a promóció alatt a HUNGERIT Zrt. által megbízott hostess ügynökség dolgozói, 

hostessei, valamint ezen személyek Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

 

 

9. Adatkezelés 

Azáltal, hogy a Játékos a pályázatát a jelen játékszabályzatban meghatározott címre elküldi: 

- Feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nevét, telefonszámát, továbbá 

nyertessége esetén a nyertes lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához 

nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény 

rendelkezéseknek megfelelően kezelje. 

- Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a szervező jelen Játék lebonyolítása során 

felhasználja. 

- Tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játékosok adatait a jelen 9. pontban meghatározottaktól 

eltérően nem kezeli, és nem dolgozza fel. 

 

10. A Játék ideje alatt a részletes játékszabályzatról tájékoztatás olvasható a www.hungerit hu 

internetes oldalon. 

http://www.hungerit/


 

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor 

megváltoztassa. 

 

12. A játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen 

nyereményjáték részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. 

 

Szentes, 2016. március 01.     Hungerit Zrt. - Szervező  



1. számú melléklet 

 

 

 



2. sz. mellléklet 

 

 


