Budapest, 2018. február 8. 8h00

FERRERO MAGYARORSZÁG KFT
” KINDER 50 ÉV - VALÓRA VÁLT KÍVÁNSÁGOK”
MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
1. A Ferrero Magyarország Kft. (székhely:1133. Budapest, Váci út 76.) (továbbiakban: ”Szervező”)
által szervezett nyerőidőpont és fődíj sorsolásos nyereményjátékban (továbbiakban: ”Játék”)
kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 16. pontban meghatározott személyek körébe nem
eső, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet
részt, aki a Játék időtartama alatt a 4. pontban megjelölt Kinder termékekből egy vásárlás alkalmával
legalább 1000 Ft értékben vásárol termékeket, a www.kinder.com/hu/hu/kinder50 weboldal (a
továbbiakban: „Honlap”) promóciós felületén feltölti a vásárlást igazoló blokkon található 9 jegyű
AP kódot, valamint a vásárlás dátumát, időpontját és helyét (legördülő menüsorból kiválasztja, hogy
COOP áruházban vásárolt-e vagy sem), továbbá egyidejűleg megadja a következő személyes
adatait:
- vezeték- és keresztnév
- email cím
- gyermek neve
és az adatok magadásával együtt elfogadja a Játék jelen Játékszabályzatát (a továbbiakban:
„Pályázat”).
A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is tölthet fel Pályázatot. Egy blokkal egy Pályázatot
lehet feltölteni, függetlenül az adott blokkal megvásárolt Kinder termékek összértékétől. A Játék
szempontjából ugyanazon blokknak számít, ha azon azonos az AP kód, a vásárlás dátuma és
időpontja (óra, perc). Amennyiben a Játékos olyan blokk adatait (AP kód, vásárlás dátuma és
időpontja) adja meg, amely korábban már feltöltésre került, a Játékban nem vehet részt,
illetve automatikusan kizárásra kerül a Játékból. Ha valaki több Pályázatot kíván feltölteni,
minden Pályázathoz külön blokk szükséges. A blokkok eredeti példányát meg kell őrizni, a
nyeremények átvételének feltétele az eredeti blokk bemutatása, gyűjtő blokk esetén (ahol a termék
megnevezése a blokkon nem szerepel) a pénztáros a vásárláskor aláírásával és az üzlet pecsétjével
igazolja a promóciós termékek megvásárlását.
A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Szervező megbízottja”) a Geometry Global
Hungary Kft. (1065 Budapest, Nagymező utca 44.) a Játék lebonyolításában résztvevő további
közreműködők (továbbiakban Szervező megbízottjával együttesen „Szervező megbízottjai”)
Wangaru Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1067 Budapest, Hunyadi tér 1. 1. em. 9.) és Open Reply
(Via del Giorgione, 59. 00147 - Roma – ITALY).

2. A Játék időtartama: A Játék 2018. február 5. 12 óra 00 perctől 2018. március 18. 23 óra 59
percig tart.

3. A Játék mechanizmusa:
A Játékos egy vásárlás alkalmával egyszerre legalább 1000 Ft értékben vásárol, a 4. pontban
meghatározott Kinder termékek közül, megőrzi a vásárlás után kapott blokkot, meglátogatja a
Honlapot, majd a „Kívánságkategóriák” menügombra kattintva kiválasztja, hogy melyik kívánság
kategóriában szeretne nyerni és a vásárlás adataival együtt megadja a személyes adatait, hogy napi
nyereményre, illetve fődíjra pályázzon a kiválasztott kívánságkategóriában.
A Játékosok az alábbi 10 kívánságkategória közül választhatnak:
- Nyomozó szeretnék lenni!
- Szuperautót szeretnék vezetni!
- Berendezem a saját szobám!
- Csokikészítő szeretnék lenni
- Kastélyban szeretnék aludni!
- Divattervező szeretnék lenni!
- Kalóz leszek!
- Híres színész leszek!
- Állati jó barátokat szeretnék!
- Pilóta szeretnék lenni!
A kívánságkategória kiválasztása után a Játékos feltölti a Pályázatát az 1. pontban meghatározott
leírás alapján. Ha több pályázatot tölt fel a Játékos a Honlapra, minden egyes alkalommal meg kell
adnia az 1. pontban meghatározott összes adatot.
A napi nyeremények előzetesen kisorsolt nyerő időpontokhoz kötöttek. A nyertesek a Pályázat
beküldését követő munkanapon kapnak értesítést a nyeremény átvételének feltételeiről.
A Játék végén, az összes regisztrált Játékos által feltöltött, de napi nyereményt nem nyert Pályázat
között kerül kisorsolásra a 10 fődíj (kívánságkategóriánként egy darab). A nyerési esély a feltöltött
kódok (Pályázatok) arányában növekszik. Minden Játékos annak a fődíjnak a sorsolásán vesz részt,
amelyik kívánságkategóriában legalább egy érvényes Pályázatot töltött fel. Azok a Pályázatok,
amelyek napi nyereményre jogosították a Játékost, nem vesznek részt a fődíj sorsoláson. A nyertesek
a fődíj sorsolását követő 3 munkanapon belül kapnak értesítést a nyeremény átvételének
feltételeiről.
Extra nyeremények – COOP promóció
Az a Játékos, aki bármely magyarországi COOP üzletben vásárol legalább 1000 Ft értékben a 4.
pontban meghatározott Kinder termékeket, megőrzi a vásárlás után kapott blokkot, majd
meglátogatja a Honlapot, és Pályázatot tölt fel és legördülő menüsorban kiválasztja, hogy a COOP
hálózat üzletében vásárolt, a 10 kívánságkategória nyereményein túl további COOP heti
nyereményekre és COOP fődíjakra is pályázik.
A COOP heti nyeremények előzetesen kisorsolt nyerő időpontokhoz kötöttek. A nyertesek a
Pályázat beküldését követő héten hétfőn kapnak értesítést a nyeremény átvételének feltételeiről.
A Játék végén, a COOP üzletekben vásároló Játékosok által feltöltött Pályázatok közül kerül
kisorsolásra további 50 COOP fődíj. A nyerési esély a feltöltött Pályázatok arányában növekszik.
Azok a Pályázatok, amelyek COOP heti nyereményre jogosították a Játékost, nem vesznek részt a
fődíj sorsoláson. A nyertesek a fődíj sorsolását követő 3 munkanapon belül kapnak értesítést a
nyeremény átvételének feltételeiről.

4. A Játékban kizárólag a Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott, a magyarországi kereskedelmi
forgalomban kapható következő Kinder termékek vesznek részt:
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Kinder Chocolate 50g
Kinder Chocolate 100g
Kinder Chocolate 100g - álarcokkal
Kinder Chocolate 150g – húsvéti
Kinder Chocolate 3x100g – húsvéti
Kinder Meglepetés 20g
Kinder Meglepetés kislányoknak 20g
Kinder Meglepetés függeszthető 20g – húsvéti
Kinder Joy 20g
Kinder Joy plüssfigurával 3x20g – húsvéti
Kinder Joy plüssfigurával 20g – húsvéti
Kinder Bueno 43g
Kinder Bueno 3x43g
Kinder Bueno White 39g
Kinder Bueno Dark 43g
Kinder Country 23,5g
Kinder Country 4x23,5g
Kinder Country 9x23,5g
Kinder Chocolate Maxi 21g
Kinder Chocolate Mini 120g
Kinder Bueno Mini 108g
Kinder Bueno Mini 500x5,4g
Kinder Bueno Mini Mix 130g
Kinder Country Mini 106g
Kinder Delice 39g
Kinder Happy Hippo 105g
Kinder Schoko-Bons 46g
Kinder Schoko-Bons 125g
Kinder Schoko-Bons 200g
Kinder Schoko-Bons 200g - húsvéti
Kinder Schoko-Bons 500g
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Kinder Tejszelet 28g
Kinder Tejszelet 5x28g
Kinder Pinguí 30g
Kinder Pinguí 4x30g
Kinder Pinguí kókusz 30g
Kinder Pinguí karamell 30g
Kinder Maxi King 35g
Kinder Maxi King 3x35g
Kinder Choco Fresh 105g
Kinder Paradiso 29g
Joghurt-Schnitte 28g
Joghurt-Schnitte 5x28g
Joghurt-Schnitte málna 28g
Joghurt-Schnitte málna 5x28g

•
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Kinder húsvéti nyúl 55g
Kinder húsvéti nyúl 55g - locsolókannában
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Kinder húsvéti nyúl 110g
Kinder húsvéti nyúl 160g
Kinder húsvéti figurák 3x15g – csibék
Kinder húsvéti figurák 3x15g – bárányok
Kinder húsvéti nyúl belsejében meglepetéssel 75g
Kinder húsvéti nyúl belsejében meglepetéssel kislányoknak 75g
Kinder Surprise Maxi 100g – húsvéti
Kinder Surprise Maxi kislányoknak 100g - húsvéti
Kinder Surprise Maxi 220g – húsvéti
Kinder Surprise Maxi kislányoknak 220g - húsvéti
Kinder GranSorpresa 320g - húsvéti
Kinder GranSorpresa kislányoknak 320g - húsvéti
Kinder töltött figurák 102g – húsvéti
Kinder Chocolate Mini Eggs 100g – húsvéti
Kinder Mini Eggs 100g – húsvéti
Kinder Eggs 80g - húsvéti
Kinder Maxi Mix plüssfigurával 133g – húsvéti
Kinder Mix 79g – húsvéti
Kinder Mix 168g fejdísszel – húsvéti
Kinderino Mix 131g – húsvéti

5. Nyerőidőpont és fődíj sorsolás
5.1 Napi és heti nyeremények
Az a Játékos, aki az előzetesen, közjegyző jelenlétében, sorsolási szoftver által kisorsolt nyerő
időpontban, vagy utána elsőként tölti fel érvényes Pályázatát, napi vagy COOP heti nyereményre
jogosult.
Napi nyeremények
A napi nyereményekhez a Szervező megbízottja előzetesen 42 darab nyerő időpontot sorsol (minden
napra egyet). A nyertes Játékosok az következő nyeremények közül nyernek egyet:
Kívánságkategória napi nyeremények:
Napi nyeremények tekintetében napi 1, azaz összesen 42 nyerőidőpont kerül kisorsolásra közjegyző
jelenlétében. Minden nyerő időpontban a nyertes Pályázó által kiválasztott kívánságkategória
nyereménye nyerhető meg. Az egyes kívánságkategóriákhoz az alábbi napi nyeremények tartoznak:
KÍVÁNSÁG KATEGÓRIA

Nyomozó szeretnék lenni!

Nyeremény
Nyomozós szabadulós szoba játék 1 csapat részére: A
Detectivity Bábkészítő mester (családi) játékba
A csomag tartalma:
- 1 csapat: 5 fő (legalább 1 felnőtt kötelező részvételével)
- A játék során a Bábkészítő mester különös titkát kell
megfejteni, különböző logikai és asszociációs, kreativitást
és csapatmunkát igénylő feladványok segítségével,
nyomról nyomra haladva.
- A játék időtartama: 1-1,5 óra.
- Helyszín: 1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 17.

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül
emailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és
egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott
elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Gokartozás több gyerek részére
A csomag tartalma:
- Létszám: maximum 6 fő (6 éves kor felett)
- Választható 3 db 7 perces futam VAGY Gokart
házibajnokság: 5 perc bemelegítő, 7 perc időmérő futam,
12 kör rajtrácsos verseny.
- Helyszín: Budapest, X. kerületi Gokart pálya.
Szuperautót szeretnék vezetni!

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül
emailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és
egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott
elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
50.000 Ft értékű IKEA lakberendezési ajándékkártya, mely
felhasználható az IKEA magyarországi áruházakban 2018.
december 31-ig.
Az IKEA ajándékkártyát a Szervező megbízottjai személyes átvétel
útján, vagy postai úton juttatják el a nyertesnek.

Berendezem a saját szobám!

A nyeremény kiküldésével kapcsolatban a nyertes a nyertességét
megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben és/vagy
telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a nyereményt
biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

Egyedi, a nyertes fotójával ellátott óriás Kinder Chocolate
ajándék termékdoboz
A csomag tartalma:
- 1 db 1 méter hosszúságú Kinder Chocolate doboz a nyertes
fotójával ellátva
Csoki készítő szeretnék lenni!
- 12 darab 100 grammos Kinder Chocolate termék, melyek a
nyertes fotójával ellátott borító csomagolásban vannak
- A nyertesről személyesen készül fotó Budapesten VAGY
amennyiben a nyertes ezt nem igényli, a Szervező
Megbízottjaival előre egyeztetett paraméterek alapján

-

elkészített fotóját emailben elküldheti a Szervező
megbízottjainak
Az óriás Kinder Chocolate-t a Szervező megbízottjai
személyes átvétel útján, postai úton juttatják el az adott
nyertesnek.

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül
emailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és
egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott
elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Egy éjszaka a Batthyányi Kastélyszállóban
A csomag tartalma:
- 2 nap, 1 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek (18 éves korig)
részére, félpanziós ellátással
- A nyeremény tartalmazza a félpanziót, a belső
termálmedence, a pezsgőfürdő, a finn szauna, és a zárt
parkoló használatát.
Kastélyban szeretnék aludni!

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül
emailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és
egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott
elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31., kivétel a nyári időszak (2018. június 16.- szeptember
15.); valamint az ünnepnapokon/kiemelt időszakok.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Személyes találkozás 4 fő részére Lang Szonja divattervezővel,
betekintés az alkotófolyamatokba, bevezetés a ruhakészítés
műhelytitkaiba.
A csomag tartalma:
- egy nap a kulisszák mögött, betekintés a ruhatervezés
folyamataiba (anyagválasztás, tervezés, varrás, stb)

Divattervező szeretnék lenni!

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül
emailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és
egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott
elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

Kincskereső kalózprogram kalózhajón a Balatonon, 4 éves
kortól
A csomag tartalma:
- Helyszín: Balaton
- Résztvevők száma:
- Program: Kalózkapitány-választás, Kalózavatás,
Palackposta, Kalózinduló, Kalózkincs-keresés,
Kalóztérkép-olvasás, Hajós szabályok, Matrózcsomó,
Kalóz-büntetés, Rodeó verseny
- Közös étkezés (Kalózmenü)
Kalóz leszek!

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül
emailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és
egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott
elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Korda Filmpark látogatás családi belépőjegy 5 fő részére
A csomag tartalma:
- Személyre szabott VIP vezetés a filmpark és a filmstúdió
területén
- Ajándék filmes plakát a Korda Stúdióban forgatott filmek
közül, amelyen a nyertes által megjelölt családtag
főszereplő lehet. A fotó a nyertesről a helyszínen készül, a
plakátot a Korda Filmpark személyes átvétel útján, utólag
postai úton juttatja el az adott nyertesnek.

Híres színész leszek!

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül
emailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és
egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott
elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

Állati jó barátokat szeretnék!

Exkluzív látogatás a budapesti Állatkertben, maximum 10 fő
részére
A csomag tartalma:
- Zárás után kb 2,5 órás külön program, saját kísérővel, adott
állatok simogatása, etetése (pl: tapír, zsiráf, víziló).
- Extra ajándék: egy választható állat örökbefogadása (1
állat/család, 1 évre szól)
A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül
emailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és
egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott
elérhetőségek egyikén.

A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
20 perces repülés Gyrokopterrel Rétság felett 2 fő részére
A csomag feltétele:
- Minimum korhatár: 10 év
- Minimum súly: 30 kilogramm
- Maximum súly: 100 kilogramm

Pilóta szeretnék lenni!

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül
emailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és
egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott
elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

COOP heti nyeremények:
COOP heti nyeremények tekintetében 3.300 nyerő időpont kerül kisorsolásra közjegyző jelenlétében. A
kisorsolt nyerő időpontok az alábbi nyereményeket rejtik:
- Hetente 500 darab, összesen 3000 darab Kinder logóval ellátott fülhallgató
- Hetente 50 darab, összesen 300 darab Kinder logóval ellátott hátizsák
Az egyes nyerő időpontokhoz tartozó nyeremények véletlengenerátor alkalmazásával kerülnek
meghatározásra. Az egy időpontban érkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan a
nyertes sorrendet. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küldi be a
Pályázatát, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként
dolgozza fel.
A Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában részletezett időtartam alatti, előre meghatározott 42 napi
nyeremény és 3.000 COOP heti nyeremény Kinder fülhallgató, továbbá 300 COOP heti nyeremény
Kinder hátizsák nyerőidőpontja a 2. pontban meghatározott időtartam kezdete előtt közjegyző
jelenlétében számítógépes program segítségével, véletlen generátor alkalmazásával kerül sorsolásra.
A nyerő időpontok sorsolásának időpontja és helyszíne: 2018. január 31., 10:00 óra, cím: 1065
Budapest, Bajcsy-Zs. út 65. 2. em. 1. A sorsolás nem nyilvános.
A Szervező, illetve Szervező megbízottjai részére a kisorsolt 3.342 nyerő időpont közjegyző által
hitelesített okiraton kerül átadásra.
Tartaléknyertesek: A Szervező fenntartja a jogot minden sorsolt időpont esetén tartaléknyertesek (a
Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában részletezett időtartam alatt) meghatározására:
- 42 napi nyeremény esetében 2-2 tartaléknyertes
- 3.000 COOP heti nyeremény (Kinder fülhallgató) esetében 2-2 tartaléknyertes
- 300 COOP heti nyeremény (Kinder hátizsák) esetében 2-2 tartaléknyertes

Tartaléknyertes az előre meghatározott nyerő időpont esetében:
A nyerő időpont után az 1. pontban foglalt feltételeknek megfelelő – második illetve következő érvényes
Pályázatot beküldő Játékos. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos
a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, vagy
egyéb, jelen játékszabályzatba foglalt okból kizárásra kerül, vagy a megadott e-mail címén nem elérhető,
vagy a jogosultságát a 6. pontban meghatározott határidőben nem igazolja.
5.2 Fődíjak
Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot nyújtott be és Pályázata nem nyert
kívánságkategória napi nyereményt, Pályázatával részt vesz a fődíjak sorsolásán, azon
„kívánságkategória” fődíjára vonatkozóan, amely kívánságkategóriába a Pályázatot benyújtotta. Egy
kívánságkategóriából egy fődíj kerül kisorsolásra. A nyerési esély a benyújtott Pályázatok számával
arányosan növekszik. Ha egy Játékos több kívánságkategóriába is benyújtott érvényes Pályázatot (és
azokkal nyert napi kívánságkategória nyereményt), akkor több kívánságkategória fődíjáért is Pályázik
a Játék végén, de egy Játékos csak egy kívánságkategória fődíját nyerheti meg.
Kívánságkategória fődíjak:
Azok a Pályázatok, amelyekkel a Játékosok napi kívánságkategória nyereményt nyertek, a fődíj
sorsolásán nem vesznek részt. A Szervező megbízottja fődíjként az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
KÍVÁNSÁG KATEGÓRIA

Fődíj
Családi utazás Londonba és belépő a Sherlock múzeumba
A csomag tartalma:
- 2 nap, 1 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek (18 éves korig) részére,
félpanziós ellátással
- 4 db Budapest-London retúr repülőjegy, adók, illetékek
- 4 db belépő a Sherlock múzeumba.
A nyereményt maximum bruttó 400.000 Ft értékig állja a Szervező .
Amennyiben a nyertes nem a nyereményben meghatározott feltételek
szerint kíván utazni, úgy a többletköltségeket az utazási irodával
közösen egyeztetve saját költségen rendezheti.

Nyomozó szeretnék lenni!
A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben
és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Szervező a családi utazáshoz 100.000 ft költőpénzt biztosít.

Szuperautót szeretnék
vezetni!

2x2 fő páros autós élmény a Hungaroringen
A csomag tartalma:
- 1 autóban maximum 2 fő ülhet
- A Zengő Motorsport Csapat profi pilótái instruálásával történő
élményautózás. A nyertes az alábbi autók közül szabadon
választhat egyet:
o Chevrolett Camaro

-

o Dodge Charger
o Dodge Challanger
o Aston Martin
o Mustan GT 500
Az élményprogram helyszíne: Mogyoród.
A pályaautózás és élményvezetés szezonja függ az időjárástól,
de leginkább május 1. és október 31. közé tehető.

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben
és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
1. 250.000 Ft értékű IDdesign lakberendezési utalvány, mely
felhasználható az IDdesign magyarországi áruházakban 2018.
december 31-ig.
A lakberendezési utalványt a Szervező megbízottjai személyes átvétel
útján, postai úton juttatják el az adott nyertesnek.
A nyeremény kiküldéséről a nyertes a nyertességét megerősítő e-mailt
követő 7 naptári napon belül emailben és/vagy telefonon köteles
felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a
számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

Berendezem a saját szobám!

2. Egyedi faldekoráció
A csomag tartalma:
- Egyedi faldekoráció megtervezése a nyertessel egyeztetve
- Konzultáció a nyertes elképzeléseiről
- Dekorációs javaslat elkészítése grafikus segítségével és
megküldése a nyertes számára
- Három módosítási kör
- Gyártás, kivitelezés a nyertes otthonában
Figyelmeztetés: a faldekoráció nem tartalmazhat olyan elemeket,
figurákat, képeket, amelyek felhasználása jogdíj fizetési kötelezettséget
eredményezhet.
A faldekoráció maximum 30 nm2 felületű lehet.
A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben
és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel , illetve Szervező megbízottjaival a
számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

Kinder Chocolate parti a Chefparade Főzőiskolában
A csomag tartalma:
Kinder Chocolate felhasználásával receptek elkészítése cukrászokkal és
animátorokkal közösen, körülbelül 2,5 órás program keretében, ahol a
gyerekek készítik az édességeket, a szülők jelen vannak, de nem
vesznek aktívan részt a programban (kísérők).
Csoki készítő szeretnék lenni!

Helyszín: Chefparade Budapest
Létszám: maximum 15 gyerek + gyerekenként 1 szülő,
összesen 30 fő

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben
és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Családi utazás Ausztriába a Romantik Hotel Schloss Pichlarn 5
csillagos kastélyszállóba
A csomag tartalma:
- 2 nap, 1 éjszaka, 4 fő részére (2 felnőtt és 2 gyerek)
- A nyeremény tartalmazza az utazást (személyautós transzfer
Magyarország és a ausztriai hotel között), szállásdíjat 1
éjszakára, félpanziós ellátással.

Kastélyban szeretnék aludni!

A nyereményt maximum bruttó 400.000 Ft értékig állja a Szervező.
Amennyiben a nyertes nem a nyereményben meghatározott feltételek
szerint kíván utazni, úgy a többletköltségeket az utazási irodával
közösen egyeztetve saját költségen rendezheti.
A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben
és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Szervező a családi utazáshoz továbbá 100.000 Ft költőpénzt biztosít.

Lang Szonja divattervező által tervezett saját ruhakollekció
A csomag tartalma:
- Egyedi - maximum 3 részes - ruhakollekció megtervezése a
nyertessel egyeztetve.
- Konzultáció a nyertes elképzeléseiről
Divattervező szeretnék lenni!
- Tervek megküldése a nyertes számára
- Gyártás és kivitelezés a nyertes méreteire szabva
- Elkészült ruhakollekció személyes átadása a nyertes részére
A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben

és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Családi utazás Málta szigetére, hajókirándulással
A csomag tartalma:
- 3 nap, 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek (18 éves korig) részére,
félpanziós ellátással
- 4 db Budapest-Málta retúr repülőjegy, adók, illetékek
- 4 db jegy a hajókirándulásra
A nyereményt maximum bruttó 400.000 Ft értékig állja a Szervező.
Amennyiben a nyertes nem a nyereményben meghatározott feltételek
szerint kíván utazni, úgy a többletköltségeket az utazási irodával
közösen egyeztetve saját költségen rendezheti.
Kalóz leszek!
A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben
és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Szervező a családi utazáshoz 100.000 Ft költőpénzt biztosít.
Exkluzív csoportos Vígszínház látogatás, A Pál utcai fiúk előadás
megtekintése és találkozás a szereplőkkel
A csomag tartalma:
- 30 belépőjegy A Pál utcai fiúk című előadásra
- Találkozás a szereplőkkel, közös fotók készítése az előadás
után
- Dramaturg vezetővel beszélgetés a darabról, betekintés a
kulisszák mögé, körbevezetés a színházban Vecsei H.
Miklóssal
Híres színész leszek!
A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben
és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018. október
31. kivétel a nyári időszak (2018. június 1.- szeptember 15.).
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Családi utazás Lisszabonba, Oceanariumi látogatással
A csomag tartalma:
- 2 nap, 1 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek (18 éves korig) részére,
Állati jó barátokat szeretnék!
félpanziós ellátással
- 4 db Budapest-Lisszabon retúr repülőjegy, adók, illetékek
- 4 db belépőjegy a lisszaboni Oceanáriumba

A nyereményt maximum bruttó 400.000 Ft értékig állja a Szervező.
Amennyiben a nyertes nem a nyereményben meghatározott feltételek
szerint kíván utazni, úgy a többletköltségeket az utazási irodával
közösen egyeztetve saját költségen rendezheti.
A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben
és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Szervező a családi utazáshoz 100.000 Ft költőpénzt biztosít.
Budapest-Visegrád élményrepülés helikopterrel 3 fő részére
A csomag tartalma:
45 perces repülés Budapest és Visegrád között
- Helyszín: Budaörsi reptér
- Maximum súlyhatár: 120 kg/fő
Pilóta szeretnék lenni!

A nyeremény beváltásának/program időpontjáról a nyertes a
nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül emailben
és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a
nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.
A nyeremény beváltásának/felhasználásának határideje: 2018.
december 31.
A nyeremény készpénzre nem váltható.

COOP fődíjak:
Azok a Játékosok, akik COOP üzletben vásároltak az alábbi fődíjakra esélyesek:
-

50 darab, egyenként 50.000 Ft értékű COOP vásárlási utalvány

A COOP fődíjak sorsolása közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással történik a következő időpontban:
A sorsolás időpontja: 2018. március 21. 10:00 óra.
A sorsolás helyszíne: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 65. 2em. 1.
A COOP fődíjak sorsolása nyilvános.
A nyertes Játékosokkal egyidejűleg minden COOP fődíjhoz 5-5 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A
tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos a jelen szabályzatban leírt
bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, vagy egyéb jelen
játékszabályzatban foglalt okból kizárásra kerül, vagy a megadott e-mail címén nem elérhető, vagy a
jogosultságát a 6. pontban meghatározott határidőben nem igazolja.

A COOP fődíjakat a nyertes Játékosnak a Szervező megbízottjai postai úton juttatják el a Játék lezárását
követő 90 napon belül.
Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt
ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.
6. A nyeremények átadásának feltételei
A nyeremény átadásának feltétele, hogy a nyertes Játékos a nyertes Pályázatához tartozó, a megvásárolt
termékek vásárlását igazoló blokk képét az e-mail értesítést követő 7 naptári napon belül a
nyertességéről szóló értesítésre válaszolva (az e-mail beérkezésének időpontja számít) elküldje
emailben Szervező megbízottjának a kinder50@kinder.hu címre.
Amennyiben a vásárlást igazoló nyugtán az árucikkek nem tételesen, hanem egységesen "gyűjtő"
megnevezéssel szerepelnek, a Játékosnak a vásárláskor rá kell íratnia a pénztárossal a megfelelő tétel
mellé a Kinder termékek nevét, és le kell pecsételtetnie a blokkot az üzletben. Ez esetben a Játékos
köteles a vásárlást igazoló, hitelesített „gyűjtő” blokk képét Szervező megbízottja részére emailben
megküldeni, úgy hogy a termékek elnevezése és az üzlet pecsétje is jól látható és beazonosítható legyen.
A kívánságkategória napi nyeremények, a kívánságkategória fődíjak és a COOP fődíjak nyertesei a
nyereményük átvételéhez a nyertes Pályázathoz tartozó blokkot 5 munkanapon belül személyes vagy
postai úton is el kell, hogy juttassák Szervező megbízottjának, miután az e-mail-en beküldött kép alapján
Szervező Megbízottja a Pályázatukat érvényesnek találta és erről e-mail-ben értesítést küldött részükre.
A postai késedelmes kézbesítésért, illetve a küldemény elvesztéséért a Szervező, valamint a Szervező
Megbízottja semmilyen felelősséget nem vállal.
A feltöltött Pályázathoz tartozó blokkot a Játékosnak meg kell őrizni egészen 2018. július 31-ig, mivel
ha a nyereményre esélyes Játékos nem tudja bemutatni a nyertes Pályázathoz tartozó, a feltöltött
adatokkal megegyező blokkot, tartaléknyertes lép a helyére, akinek szintén be kell tudni mutatni az
általa feltöltött adatokat tartalmazó, nyertes blokkot.
7. A Játékos a Játékban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti blokkal nem vehet
részt. A hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban. A
Játékban résztvevő blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező
döntése az irányadó. A Szervező nyertesség esetén kizárólag azon blokkok megküldött képét,
fogadja el, amelyek határidőben érkeznek be, és amely blokkok AP kódja és az adott vásárlás egyéb
adatai megegyeznek a nyertes Pályázatban feltöltött vagy beküldött AP kóddal és az adott vásárlás
egyéb adataival. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő Pályázatot a Szervező
kizárja a Játékból.
8. Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 42 napi nyeremény Pályázat, illetve
3.300 érvényes COOP heti nyeremény Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg
meghirdetett 3.342 ajándéknál kevesebbet adjon át.
9. A Szervező megbízottja a COOP promóció heti nyereményeit és a COOP fődíj nyereményeit postai
úton juttatja el a nyerteseknek a Játék lezárását követő 90 napon belül, a Játékos által megadott
magyarországi címre. A nyeremények kézbesítésének költségeit a Szervező viseli.
10. A nyertes Játékos köteles a nyeremény átvétele során a Szervező megbízottjával vagy az 5.1 és 5.2
pontban leírt Partnereivel együttműködni, a jogosultságát személyi azonosító okirattal igazolni
annak érdekében, hogy a nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy

ezen körülmény a Szervezőnek nem róható fel. A kívánságkategóriák napi nyeremények és fődíjak
átvételével/beváltásával kapcsolatos esetleges költségek (pl. utazás) a nyertes Játékost terhelik. A
Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
11. A nyeremények készpénzre nem válthatóak.
12. A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a Honlapon hozza nyilvánosságra miután a
nyertes Játékosok nyertességét megállapította. A Honlapon a nyertes Játékosok neve, a kiválasztott
kívánságkategória és a vásárlás dátuma jelenik meg.
13. A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amely esetén a beküldő Játékos részére a
Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak
vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Részvételi
Szabályzatban írt személyi illetve alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően
a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező jogosult továbbá kizárni a Játékból annak a
Játékosnak valamennyi Pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez
jutni, valamint a Játék céljával ellentétes módon, a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek
és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Játékban. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a nyereményjáték lebonyolításában
résztvevő személyeknek okoztak.
14. A Szervező a fentiek szerint biztosítja a Nyeremény átvételének lehetőségét, ugyanakkor a nyertes
Játékos köteles a Szervező megbízottjaival az 5.1 és 5.2 pontban leírt Partnereivel együttműködni
annak érdekében, hogy a Nyeremény, illetve átadása a fentiekben írtak szerint megtörténjen. A
Játékosok vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával
igazolják.
15. Az 1. pontban írt adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok Pályázatuk
elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
15.1.
nyertesség esetén nevüket és a vásárlásuk időpontját a Szervező minden további feltétel
és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
15.2.
a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen
felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen illetve későbbi reklám-promócióhoz
történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
15.3. adataikat a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy
azokat - a Játékosok külön hozzájárulása esetén - az általa megadott adatok
feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa (adatkezelési nyilvántartási
szám: folyamatban).
A Játékos a Honlapon külön hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába
bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás
és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és címadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.
törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben
felhasználhassa, legfeljebb a Promóció végétől számított 5 évig. Ebben az esetben a Játékos email címe megadásával ahhoz is hozzájárul, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus
levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést
küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában
történt.
A Játékos így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni és írásban
kérheti azok helyesbítését és/vagy törlését az adatkezelőtől, azaz a Szervező, Ferrero Magyarország

Kft-től (adatnyilvántartási azonosító: folyamatban) 1133 Budapest, Váci út 76. postacímén. Az
adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseit teljes körűen betartva kezeli az adatokat, és kizárólag abban a körben,
amelyhez a Játékos hozzájárulását adta. Adatfeldolgozók: a Szervező megbízottjai, azaz a Geometry
Global Hungary Kft. (1065 Budapest, Nagymező utca 44.), a Wangaru Szolgáltató és Tanácsadó
Kft. (1067 Budapest, Hunyadi tér 1. 1. em. 9.) és az Open Reply (Via del Giorgione, 59. 00147 Roma – ITALY).
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését az összes nyeremény átadása előtt kérelmezi.
16. A Játékban nem vehetnek részt:
16.1.
a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai valamint a Ptk. 8:1. §
(1) 2. pontjában felsorolt személyek meghatározott hozzátartozói;
16.2.
a Szervező megbízottjai (egyben adatfeldolgozók is) vezető tisztségviselői,
munkavállalói, tulajdonosai valamint a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában felsorolt személyek
meghatározott hozzátartozói;
16.3.
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői,
munkavállalói, tulajdonosai valamint ezeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott
hozzátartozói.
16.4.
A promóciós termékeket árusító nagy- és kiskereskedelmi, valamint vendéglátó ipari
egységek munkatársai, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon
gazdálkodó szervezetek [Ptk. 385. § c) pont], amelyek a Játék időtartama alatt a Szervezővel
megkötött szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban
munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és
mindezek közeli hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten
részt venni a Játékban.
17. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email címelírás, téves vagy nem valós adat
feltűntetése, manipulált vagy téves AP kód, AP kód hiánya stb.), a nyeremény kézbesítésének a
nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a
kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, valamint a postai kézbesítés késedelméért vagy
elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
18. A Szervező a nyeremények tekintetében felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét
jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti,
akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl.
19. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így
különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek
késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű
felelősséget kizár.

20. A Játékos által postai úton beküldött blokkot, illetve blokkokat a Szervező, illetve Szervező
megbízottjai nem őrzik meg és nem is juttatják vissza a Játékosnak. A blokk vagy blokkok
elküldésével kapcsolatos felelősség a Játékost terheli.

21. Amennyiben a nyertes Játékos a postai úton megküldött nyereményét nem veszi át, azt a
továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
22. A Játékról információk megtalálhatók az üzletekben és áruházakban elhelyezett reklámanyagokon,
illetve a Honlapon. A részletes játékszabályzat a Honlapon érhető el.
23. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi
szabályzatát és adatkezelési feltételeit.
24. Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során
visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat
lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

Budapest, 2018. február 8. 8h00
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