
1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE
ALL YOU CAN MOVE SportPass – KLUB Rekreáció Kft. (továbbiakban Szervező)

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK
A nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, természetes személy,  
aki 2018. december 06. és 2018. december 31. közötti időpontban egy összegben fizeti ki a 2019-es évre szóló AYCM SportPass vásárlásra vonatkozó 
szerződését.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
2018. december 06. – 2019. január 11.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA
A Szervező a Partnerek által felajánlott nyereményeket sorsol ki azon Klubtagjai között, akik 2018. december 06. és 2018. december 31. között kötik meg 

a AYCM Főkártyás vagy Társkártyás szerződésüket a 2019-es évre és egy összegben fizetik ki az egész év díját.

5. A NYERÉS FELTÉTELEI
Azok vehetnek részt a sorsoláson, akik 2018. december 06. és 2018. december 31. közötti időpontban egy összegben fizetik ki a 2019-es évre szóló AYCM 
SportPass vásárlásra vonatkozó szerződésüket. Az akcióban és a sorsoláson csak azon Klubtagjaink vesznek részt, akik munkavállalói finanszírozással, 
közvetlenül az AYCM-nél vásárolnak és a következő csomagok közül választanak: XS, S, M, L, XL, XXL.

6. NYEREMÉNYEK
A nyereményjátékban változatos nyeremények kerülnek kisorsolásra melyeket az AYCM Partnerei ajánlottak fel, mint nyeremények.  

Az aktuális játékban megnyerhető nyeremények:

1 db Bosch MUM 5 konyhai robotgép 147.990 Ft értékben 
A készülék garanciapapírját a nyeremény átvételekor kapja meg a nyertes.

5 db összesen 300.000 Ft értékű Nike családi ruhacsomag
A csomag női, férfi és gyerek Nike ruhadarabot is tartalmaz, változó méretekben és színben. A csomagban lévő ruhadarabok mérete és színe nem 
cserélhető, sem az AYCM Ügyfélszolgálatán sem pedig a Nike üzleteiben. Minőségi garanciát nem vállal a termékekre sem a Szervező sem pedig a Nike.

1 db 25.000 Ft értékű Dorko ajándékutalvány 
Az utalvány a rajta szereplő információk alapján használható fel.

1 db 25.000 Ft értékű Playersroom ajándékutalvány
Az utalvány a rajta szereplő információk alapján használható fel.

1 db 25.000 Ft értékű Sportfactory ajándékutalvány
Az utalvány a rajta szereplő információk alapján használható fel.

4 db 25.000 Ft értékű Football Factor ajándékutalvány
Az utalvány a rajta szereplő információk alapján használható fel.

10 db Yolo Food heti ebéd menü 10 Klubtagunk számára 
Yolo Klasszik Ebéd Menü 6 napi (hétfő-szombat) ebédet tartalmaz.

10 db 25 perces Sport/Vitalizáló/Relax masszázs a Springday Health Club falajánlásával
Az utalvány a rajta szereplő információk alapján használható fel.

3 db Nike sportcipő a www.nikecipo.hu felajánlásával
A www.nikecipo.hu oldal kínálatából választható a 1 db cipő minden nyertesnek.

A Szervező jogosult a Nyereményt bármikor megváltoztatni, azzal egyenértékű más Nyereményre cserélni. A Szervező nem garantálja, és azért  
helytállást, szavatosságot sem vállal, hogy az átadott Nyeremény teljes egészében megegyezik a Szabályzatban megjelölt Nyereménnyel. A Játékos 
nem jogosult a Szervezővel szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt érvényesíteni abból eredően, ha az átvett Nyeremény bármiben eltér  
a Szabályzatban, a honalapon meghatározott Nyereménytől. A honlapon a Nyereménnyel kapcsolatban feltüntetett képek, információk, fotók csak  
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek, és nem kötelezik a Szervezőt.
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A Szervező nem felel azért, hogy a Nyeremény alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, a Szervező a Nyereménnyel kapcsolatban jogszava-
tosságot, kellékszavatosságot, jótállást, garanciát egyáltalán nem vállal, a Nyeremény működőképességéért, megfelelőségéért, használhatóságáért, 
biztonságosságáért, valamint azért, hogy a Játékos a megnyert Nyereményt annak átvételét követően a jogszabályoknak megfelelően használja-e,  
a felelősségét teljes egészében kifejezetten kizárja. A Szervező a Nyeremény átadására vállal kötelezettséget a jelen Szabályzat szerint, a Nyeremény 
esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a nyertes Játékos a Nyeremény gyártójához fordulhat.

A Szervező jogosult a Nyereményt úgy átadni a nyertes Játékosnak, hogy azon akár a Szervező, akár más harmadik személy logója, reklám szlogenje 
vagy egyéb márkajelzése, megjelölése, marketing tartalma, anyaga, hirdetése, reklámja elhelyezésre kerül és így kerül a Nyeremény a Játékosnak 
átadásra. Ilyen esetben a Játékos a Játékban történő részvétellel vállalja, hogy ezen megjelöléseket nem távolítja el. 
A Szervező jogosult arra, hogy a Nyeremény fizikai átadása helyett a Nyereményre vonatkozó, arra beváltható utalványt adjon át a nyertes Játékosnak. 
Ebben az esetben a Szervező a Nyeremény igénylésével, beváltásával, beválthatóságával, a Nyereményhez való hozzájutás határidejével, időtartamával, 
módjával, helyszínével és egyéb körülményeivel kapcsolatosan a nyertesnél vagy harmadik személynél jelentkező igények vagy károk esetére kife-
jezetten kizárja a felelősségét.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel 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 Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli. A Nyereményt a nyertes Játékos személyesen, vagy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű (ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú által aláírt) 
magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott veheti át oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és  
a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja. A Szervező kizárja felelősségét azért, hogy a meghatalmazott a Nyereményt a nyertes 
Játékosnak átadja-e.

7. A SORSOLÁS
A sorsolás időpontja: 2019. január 11. 14:00 óra, helyszíne: a KLUB Rekreáció Kft. székhelye. Valamennyi Játék esetében a sorsolási napon a Szervező 
számítógépes sorsolással, véletlenszerű algoritmussal kisorsolja a Játékban résztvevő Felhasználók közül az egy darab nyertes e-mail címet vagy nevet. 
A sorsolásra a Szervező fent megjelölt székhelyén kerül sor, közjegyző igénybe vétele nélkül, háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolásról 

jegyzőkönyv kerül rögzítésre. A sorsolás nyilvános.

8. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A nyerés tényéről a szerencsés nyertest a Szervező legkésőbb 5 munkanapon belül értesíti e-mailes üzenetben.

9. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Szervező ezúton tájékoztatja a Játék résztvevőit adataik Játék céljára történő kezelésének az AYCM általános adatkezelési tájékoztatójától (elérhető: 
www.aycm.hu) eltérő speciális jogalapjáról, céljáról, időtartamáról és a kezelt adatok köréről:

2.

Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama

A Játékos AYCM SportPass 
vásárlása során megadott 

neve
Érintett résztvevő

a) Részvétel promócióban, 
nyereményjátékban
b) Kapcsolattartás
c) Sorsolás
d) Nyertes értesítése

Valamennyi cél esetén:
GDPR 6. cikk (1) bek. b) 

pont: a nyereményjátékra 
vonatkozóan a Szervező és 
a Játékos között létrejött 

kötelem teljesítése

Nyereményjáték, promóció 
lezárulásától számított 
4. naptári évet követő év 

március 31. napjáig

A Játékos AYCM SportPass 
vásárlása során megadott 

e-mail címe
Érintett résztvevő

a) Részvétel promócióban, 
nyereményjátékban
b) Kapcsolattartás
c) Sorsolás
d) Nyertes értesítése

Nyereményjáték, promóció 
lezárulásától számított 
4. naptári évet követő év 

március 31. napjáig



A Szervező a nyertes Játékos nevét akkor teszi közzé a honlapján, ha a Játékos ehhez a közzétételhez külön hozzájárult. Ebben az esetben a kezelt adat: 
a Játékos neve, az adatkezelés célja: a nyertes játékos nevének közzététele a honlapon, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti 
hozzájárulás, az adatkezelés időtartama: Nyereményjáték, promóció lezárulásától számított 4. naptári évet követő év március 31. napjáig.

Az adatok kezelője: a Szervező.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat arról, hogy a jelen nyereményjáték keretében történő adatkezelésre egyebekben a Szervező www.aycm.hu honl-
apon közzétett általános adatkezelési tájékoztatója alkalmazandó és vonatkozik, amely tartalmazza valamennyi további kötelező tájékoztatási elemet is, 
így különösen az adatfeldolgozókat és az adattovábbítás valamennyi címzettjét, az adatbiztonság érdekében tett intézkedéseket, az érintettek adatke-
zeléssel kapcsolatos jogait és jogaik érvényesítésének módját, az adatkezelő elérhetőségeit. Jelen Játékszabályzatban szereplő speciális adatkezelési 
tájékoztató tehát csak kiegészíti az általános adatkezelési tájékoztatót. Ahol a jelen adatkezelési tájékoztató a fenti általános adatkezelési tájékoztatótól 
eltér, ott a jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazandó, egyebekben az általános adatkezelési tájékoztató az irányadó.

10. A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSÁNAK/ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A nyeremény az AYCM Ügyfélszolgálatán (1053 Budapest, Károlyi utca 11.) vehető át, az értesítésben meghatározott időszakban. A nyertes Játékosok 
kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a Játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhas-
son. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülmény a Szervező terhére nem felróható.

A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

11. A SZERVEZŐ JOGAI
Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező 
fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

a) a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,
b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy 
a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.
A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost 
terhelik.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező 
számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat 
megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

12. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Játékosok a részvétellel együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják. 

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra és a nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.

Szervező a jelen szabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben  
a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot 
szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége 
a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizáróla-
gosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben 
írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
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