A Kincsem+ TUTI nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzata
1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS
A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány
utca 30-32., cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; továbbiakban:
„Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A Nyereményjáték időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden
Játékos
számára
a
bet.szerencsejatek.hu/kincsem-plusz/akcio
(a
továbbiakban:
Nyereményjáték aloldala) oldalon. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt
biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.
2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték időtartama: 2019. április 29-én 00:00 óra és 2019. május 12-én 23:59
óra között.
3. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A Nyereményjáték célja, hogy a Játékos a Nyereményjáték ideje alatt a Nyereményjáték
internetes oldalán (bet.szerencsejatek.hu/kincsem-plusz/akcio) történt regisztrációt követően
legalább 1 db Kincsem+ TUTI fogadószelvény egyedi átvételi számát (átvételi igazolás
egyedi azonosító számának első 16 számjegyét) feltöltse a Nyereményjáték oldalára. A
lentebb leírt részvételi feltételeket teljesítő Játékosok részt vesznek a nyereményjáték
sorsolásán.
A Nyereményjátékban való részvételhez a Játékosoknak a bet.szerencsejatek.hu/kincsemplusz/akcio oldalon kell regisztrálniuk, majd a regisztrációt követően a Szerencsejáték Zrt.
értékesítési hálózatában a Nyereményjáték időszakában vásárolt (nyertes vagy nyeretlen)
Kincsem+ TUTI fogadószelvény egyedi átvételi számát feltölteniük.
A Nyereményjátékban kizárólag a meghirdetett időtartamban és csak a Szerencsejáték
Zrt. értékesítési hálózatának értékesítőhelyein a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett
terminálokon vásárolt Kincsem+ TUTI fogadószelvénnyel lehet részt venni, a Magyar
Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltetett terminálokon vásárolt Kincsem+
TUTI fogadószelvényekkel nem.
A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges regisztráció keretében a Játékosnak a
következő valós/létező adatokat kell megadnia:
 vezetéknév;
 keresztnév;
 e-mail cím;
 telefonszám;
 születési dátum;
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A Játékosnak továbbá nyilatkoznia kell:
 a Nyereményjátékba történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató
elfogadásáról, továbbá
 nem a Szerencsejáték Zrt. munkavállalója vagy a Szerencsejáték Zrt. termékeinek
értékesítésében részt vevő személy,
 valamint hogy hozzájárul-e egyéb, a szerencsejátékokkal kapcsolatos marketing célú
megkeresésekhez.
A Nyereményjátékra regisztrált Játékosok a Nyereményjátékhoz kapcsolódó funkciókat érik
el a honlapon, pl. a szelvényszám feltöltést és a nyeremények utókövetését.
A Nyereményjátékra történő regisztráció nem egyenértékű a Szerencsejáték Zrt. internetes
játék- és fogadási rendszerébe történő regisztrációval.
A Nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.
A Nyereményjáték oldalán történt regisztráció önmagában (azaz Kincsem+ TUTI
fogadószelvényen szereplő egyedi azonosító szám feltöltése nélkül) még nem jogosít a
Nyereményjáték sorsolásán való részvételre.
A Nyereményjátékra való regisztrációt követően a Játékos a regisztrációnál megadott e-mail
címével
és
jelszavával
bejelentkezik
a
Nyereményjáték
aloldalára
(bet.szerencsejatek.hu/kincsem-plusz/akcio), és ott a Szelvényszám feltöltése opciót választva
feltölti a weboldalra a Kincsem+ TUTI fogadószelvényén szereplő egyedi azonosító szám
(szelvényszám) első 16 számjegyét. A szelvényszámok feltöltésére 2019. április 29-én 8:00
óra és május 12-én 23:59 óra között van lehetőség.
Egy szelvényszámot csak egyszer lehet feltölteni, de egy Játékosnak a nyereményjáték
időszaka alatt akár több, a részvételi feltételeknek megfelelő fogadószelvény számának
feltöltésére is lehetősége van.
Egy Játékos annyiszor szerepel a Nyereményjáték sorsolásának adatbázisában, amennyi
darabszámú Kincsem+ TUTI fogadószelvény számot töltött fel a Nyereményjáték ideje alatt,
azonban egy játékos a sorsoláson csak 1, a sorrendben először kisorsolt nyereményére
jogosult.
Amennyiben egy játékos a Nyereményjáték oldalán kezdeményezi profiljának törlését, úgy a
törlést követően a korábban feltöltött Kincsem+ TUTI egyedi átvételi számok nem vehetnek
részt a nyereményjáték sorsoláson. Abban az esetben, ha a játékos a törlést követően újra
regisztrál a nyereményjátékba, úgy korábbi feltöltéseit elveszti, és a korábban feltöltött
Kincsem+ TUTI egyedi átvételi számok újbóli feltöltésére sincs lehetőség.
Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Kincsem+ TUTI nyereményjátékban 18 év alatti személyek
nem vehetnek részt így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. Nem vehetnek részt és
ezáltal nyereményjogosultságot sem szerezhetnek továbbá a Szerencsejáték Zrt. dolgozói,
valamint az értékesítésben személyesen részt vevő értékesítő partnerek és azok terminált
kezelő munkavállalói.
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4. NYEREMÉNYEK
A nyereményjáték végén a teljes időszak alatt feltöltött, a feltételeknek megfelelő Kincsem+
TUTI fogadószelvény egyedi átvételi számok között a következő nyeremények kerülnek
kisorsolásra:
- 1 db nettó 1 millió Ft pénznyeremény (banki átutalás)
- 4 db, egyenként nettó 500 ezer Ft pénznyeremény (banki átutalás)
A nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. biztosítja. A nyeremények átadásával összefüggő
költségeket a Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával
összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyerteseket terhelik (pl.
utazási költség).
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt
feltételeket akár a Játék időtartama alatt is, különösen indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt
nem elérhető a játék; a sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy
helyszínen kerül sor; stb.) módosítsa, amennyiben az ezekről szóló értesítést közzéteszi a
Nyereményjáték aloldalán. A feltételek módosítása, illetve megváltoztatása a
Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem érintheti.
5. SORSOLÁS
A sorsolás a Szerencsejáték Zrt. Kincsem+ TUTI nyereményjáték sorsolását szolgáltató
háttérrendszerébe beérkező adatok alapján kerül lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama
alatt a 3. pontban meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok által feltöltött Kincsem+ TUTI
fogadás egyedi átvételi számok (fogadószelvény azonosító számok) automatikusan részt
vesznek a nyeremények sorsolásán.
A sorsolásra 2019. május 15-én, szerdán, 10:30 órakor a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest,
Fehér út 10. szám alatti irodaházában kerül sor, közjegyző jelenlétében.
A sorsoláson összesen 15 db átvételi igazolás szám (fogadószelvény egyedi átvételi szám)
kerül kisorsolásra: sorrendben először
 az 1 db nettó 1 millió Ft pénznyeremény (banki átutalás),
 a 4 db, egyenként nettó 500 ezer Ft pénznyeremény (banki átutalás)
nyertese, majd 10 tartaléknyertes.
A kisorsolt Kincsem+ TUTI egyedi átvételi számokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy
megfelelnek-e a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. A
kisorsolt, de a szabályoknak az utólagos ellenőrzés során nem megfelelő Nyertesek
nyereményre nem jogosultak, helyükre a tartaléknyertesek lépnek, a kisorsolásuk
sorrendjében.
A Szerencsejáték Zrt. Sorsolási Osztálya a nyertesekkel a Nyereményjátékba történt
regisztrációjuk során megadott adataik alapján veszi fel a kapcsolatot. Ha a nyereményre
jogosult Játékos az első értesítést követő 30 naptári napon belül nem jelentkezik
nyereményéért, akkor nyereményére a későbbiekben már nem tarthat igényt. A határidő
jogvesztő!
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6. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
A kisorsolt nyeremények nyertesei automatikusan kiküldött e-mailben kapnak
értesítést, továbbá az egyes nyertes szelvényszámok az azokat feltöltő Nyertesek számára
megjelennek a Nyereményjáték oldalára bejelentkezve a „Feltöltött szelvényszámok” között
is, illetve a nyereményjáték oldalán a nyereményjegyzékben.
-

-

-

A sorsolást követően a nyertest a Sorsolási Osztály is értesíti e-mailben és/vagy
telefonon a nyereményéről, a nyeremény átadásának módjáról (átutalás), az értesítő
levélhez mellékelve azt az „Adatlap pénznyeremény kifizetéséhez” adatlapot is,
amelyet a nyertesnek kitöltve és aláírva személyesen a Sorsolási Osztályon kell
leadnia.
A nyertesnek a Sorsolási Osztály általi első értesítéstől számított legfeljebb 30 napon
belül egyeztetnie kell a Sorsolási Osztállyal a nyereménynek a sorsolástól számított
legkésőbb 90 napon belüli történő kifizetése érdekében.
A nyertesnek a kitöltött adatlapot személyesen kell leadnia a Sorsolási Osztályon
(1106 Budapest, Fehér út 10.), ahol nyereményigénylést vesznek fel.

A nyeremények kifizetése előzetes egyeztetést követően, a sorsolás napját követő 90 naptári
napon belül történik. A határidő jogvesztő!
A nyeremények kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú
bankszámlára történő átutalással kerülnek kifizetésre.
Devizakülföldi személy részére pénznyeremény kifizetése a mindenkor vonatkozó hatályos
jogszabályok alapján történik.
Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon
működő bankfiókban vezetett, forint alapú bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi
igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pl.
fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve a nyereményjáték rendszerébe történő
regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. A lakcím
(tartózkodási hely címe) igazolható magyarországi lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel
vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, vagy
ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással.
A nyeremények kifizetésével összefüggő költségeket a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg. A
nyeremények kifizetéséhez kapcsolódó adminisztrációval összefüggésben esetlegesen
felmerülő költségek és kiadások (pl. adatlap leadásához és nyereményigénylés felvételéhez
kapcsolódó utazási költség) a nyerteseket terhelik.
A Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal harmadik személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos
teljes jogi felelősséggel (pl. polgári, büntetőjogi) tartozik az általa megadott adatokért, az
azzal a Szervezőnek okozott bármilyen hátrányért. A Szerencsejáték Zrt. fenntartja magának a
jogot, hogy a nyereményt kizárólag a Nyertesnek fizesse ki.
7. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
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működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok
megtalálhatóak a Szerencsejáték Zrt. online nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési
tájékoztatójában (https://bet.szerencsejatek.hu/nyeremenyjatek/adatkezelesi).
A regisztráció keretében megadott személyes adatok kezelése azon regisztráló személyek
esetében, akik a direkt marketing szolgáltatáshoz (hírlevelek fogadásához) nem adták
hozzájárulásukat, a regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig, a regisztrációtól számított
legfeljebb 100 napig tart.
Budapest, 2019. április 29.
Szerencsejáték Zrt.
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