„Nálunk nyerő a helyed!” elnevezésű promóció
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
1, A játék szervezője:
Az I.T. Magyar Cinema Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24., a továbbiakban: „Szervező”) „Nálunk
nyerő a helyed!” elnevezéssel promóciót szervez a résztvevő Cinema City mozik látogatói számára, a
továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.),
és a MOMART Marketing Kft. (Székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 2.) a továbbiakban: „Lebonyolítók”.
2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:
A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú (magyarországi lakcím és magyar telefonszám megléte is
feltétel), 16. életévét betöltött, természetes személy jogosult részt venni, aki a Játék időtartama alatt (lásd 3.
pont), a Játékban résztvevő Cinema City mozik (lásd 4. pont) valamelyikének előadására mozijegyet vásárol és
feltölti a mozijegyen szereplő egyedi kódot a Játék felületén, a továbbiakban: „Játékos”.
A Játékosok az alábbi típusú jegyekkel nem vehetnek részt a Játékban: tiszteletjegy, 0 Ft értékű jegy,
Forgalmazói kuponok, Vis major esetekben (pl. bombariadó) kárpótlásként adott Kompenzációs jegy,
Sztornózott jegyek (nyomtatott ill. e-ticket), illetve a Játék ideje alatt nyereményként kiadott 1 + 1 mozijegy
esetén a másodikként járó jegy.
A Játékban nem vehetnek részt az ajándékjegyek, valamint azok a mozijegyek, amelyekről Áfás számla
vagy Egyszerűsített számla került kiállításra.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező (1132 Budapest Váci út 22-24), a résztvevő mozik és annak
üzemeltetésében résztvevő alvállalkozó cégek, az Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet és a Meló-Diák
Országos Diákvállalkozásszervező Kft. (2724 Újlengyel Kossuth utca 138) diák munkatársai, a mozik
takarításában közreműködő alvállalkozó cégek, Global Management Hungary Kft. (1097 Budapest, Vaskapu
utca 1/D al. 1.), Három Smiley Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.), a mozik biztonsági
szolgálatában közreműködő alvállalkozó cégek, Spector Security Hungary Kft., (1141. Budapest, Szugló utca
82.) valamint a Lebonyolítók és az OTP Mobil (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. River Park, K30. épület, II.
emelet) alkalmazottai, munkavállalói és azok (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.
A kiskorú, valamint a nem teljes jogi cselekvőképességgel rendelkező személyek kizárólag törvényes
képviselőjük írásos hozzájárulásával vehetnek részt a Játékban, amelyet a Szervező erre irányuló felhívására
minden esetben (pl. nyeremény átvétel esetén) kötelező bemutatni.
3, A Játék időtartama:
A Játék 2022.06.16-án 00:00-kor kezdődik és 2022.07.31. 23.59.59-ig vagy a nyeremény készlet erejéig
tart.
A jegyvásárlás(ok)nak és a mozijegy egyedi kód(ok) feltöltésének, valamint a regisztrációnak is ebben az
időtartamban kell megtörténniük.
A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni.
Az ezen időszak előtt és után beérkezett regisztrációk érvénytelennek tekintendők.
A nem Cinema City mozijegyekkel nem lehet a Játékban részt venni.
A regisztrációk és feltöltések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési
időpont az irányadó.

4, A Játékban résztvevő mozik:
A Játékban az alábbi mozikba szóló filmvetítésekre váltott jeggyel lehet részt venni: Cinema City Alba, Cinema
City Allee, Cinema City Aréna, Cinema City Balaton, Cinema City Campona, Cinema City Debrecen,
Cinema City Duna Pláza, Cinema City Győr, Cinema Mammut I. II., Cinema City Miskolc, Cinema City
Nyíregyháza, Cinema City Pécs, Cinema City Savaria, Cinema City Sopron, Cinema City Szeged, Cinema
City Szolnok, Cinema City Westend, Cinema City Zalaegerszeg.

5, A Játékban való részvétel menete:
A Játék időtartama alatt (lásd 3. pont) a résztvevő mozik előadásaira (lásd 4. pont) vásárolt minden mozijegyen
egyedi kódszám szerepel.
A Játékos az alábbi módok egyikén tud belépni a Játék felületére:
- a www.mitnyertem.hu oldalon, vagy
- a mozik előterében kihelyezett standokon/kioskokon (tabletet tartalmazó pult), vagy
- mobil alkalmazáson keresztül, a „Nálunk nyerő a helyed!” alkalmazást használva (IOS APP STORE,
vagy ANDROID PLAY ÁRUHÁZ).
A Játékos a fenti felületek egyikén, a Játékszabály és Adatkezelési szabályzat elfogadásával, és a
vásárláskor kapott mozijegyen található egyedi kód feltöltésével tud jelentkezni a Játékra. Ezt követően
a Játék utasításait követve végigmegy a folyamaton, melyet a személyes adatait megadva zár le (lásd 5.2.
pont).
A rendszer ellenőrzi a feltöltött mozijegy egyedi kódjának érvényességét, és amennyiben az nem érvényes, úgy
arról hibaüzenetet küld. (a jegymintákat lásd az 1. sz. mellékletben, kritériumokat a 2. pontban)
A moziban átvehető nyeremények 2022. szeptember 30-ig, a mozivezetői irodában 13:00-tól 20:00-ig vehetők
át, illetve a büfé vagy pénztár zárásáig válthatók be, a Játékosnak a mozijegyét 2022. szeptember 30-ig szükséges
megőriznie.
A Játékosnak a nyeremények átvételéhez az alábbiakat kell megtennie:
- a Cinema City mozikban beváltható nyeremények esetén az e-mailben megkapott voucher kód valamint a
nyertes mozijegy bemutatása, illetve átadása szükséges.
- míg a főnyeremények esetén a nyeremény átvételének feltétele a nyertes mozijegy beküldése/leadása és a 7.2.
pontban részletezett feltételek teljesítése.
5.1. A Játék menete:
Játékos a felületen a START gomb megnyomásával indíthatja el a játékot, majd meg kell adnia mozijegyének
egyedi kódját és el kell fogadnia a Játékszabályt és az Adatvédelmi szabályzatot. A 9 db kártyából álló
memóriajátékot ezután a JÁTSSZ gomb megnyomásával tudja elindítani. A képernyőn ez a szöveg fog
megjelenni: Fedd fel az ujjaddal vagy az egérrel a kijelölt kártyákat és amiből 3 egyformát találsz az a
nyereményed!
A Játékos a Játék felületén maximum 1 percig keresheti meg a „nyereményét”, majd automatikusan megmutatja
a rendszer a Játékosnak, hogy mit nyert.
A Játékban minden érvényes kódfeltöltés nyer a készlet erejéig. A nyeremények pontos megnevezését,
darabszámát és az odaítélés mechanizmusát lásd a 6. pontban.
5.2. Regisztráció:
A Játékosnak minden nyereményhez, a nyeremény képének megjelenését követően (személyes adatainak
a megadásával) külön regisztrálnia kell (kivételt az egyidejűleg megvásárolt mozijegyek képzik, ahol
elegendő egyszer regisztrálni), hogy a nyereményét érvényesíthesse. A nyeremények átvétele
regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során a Játékosnak meg kell adnia valóságnak megfelelő saját e-mail címét (kétszer), személy
nevét (hivatalos okmánnyal igazolható – teljes vezetéknév, keresztnév), magyarországi telefonszámát (amit a
FB fiókjából is leszinkronizálhat a „Regisztráció Facebokkal” gombra kattintva), illetve opcionálisan
megadhatja hozzájárulását adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) az I.T. Magyar Cinema Kft. általi
marketingcélú felhasználásához.
A regisztráció befejezését követően a Játékos a megadott e-mail címre válaszüzenetet kap, mely tartalmazza a
nyeremény átvételével kapcsolatos teendőket, lásd a 7. pontban. A regisztráció esetleges félbehagyása esetén a
2022. július 31.-ig van mód érvényesen befejezni azt (a mozijegy egyedi sorszámának megadásával), kivéve a
fődíjnyertesek esetében (a Mattel nyereményeket nem ideértve), akiknek a 7.2. pontban leírtakon túl a
regisztráció befejezésére is csak a memóriajátéktól számított 96 óra áll rendelkezésükre.
A Szervező maximalizálja az egy Játékos által megtehető egyedi kódfeltöltések számát, mégpedig úgy, hogy
minden egyes játékhéten (hétfőtől vasárnapig) maximum 10 db, továbbá a Játék teljes időtartama alatt összesen
maximum 50 db feltöltést tehet egy Játékos. Azon mozijegy kódok, amelyekkel a Játékos esetlegesen túllépi a
meghatározott heti limitet, automatikusan érvénytelenítésre kerülnek, azaz a következő héten az érvénytelenített
mozijegy kódokkal a Játékos már nem játszhat.
Egy Játékos egy e-mail címmel vehet részt a Játékban.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás feltöltéseket küldő, nem szabályosan, illetve nem a
megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail
címmel vesz részt a Játékban, stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá
számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult, még az arról szóló értesítés kiküldését követően is. A
Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

6, Nyeremények:
A nyeremények megnevezése, darabszáma és az odaítélés mechanizmusa a következő:
Minden érvényes (mozijegy egyedi) kódbeküldést végrehajtó Játékos nyereményt nyer a készlet erejéig,
amennyiben megfelel jelen játékszabályban leírt feltételeknek.
A kódbeküldések beérkezési sorrendjének megállapításánál, a memóriajátékot elindító JÁTSSZ gomb
megnyomásának a Játék szerverére történő beérkezési időpontja a mérvadó. Az érkezési idők szerint a rendszer
egy-egy sorszámot ad az egyes játékoknak.
A Szervező a Játék ideje alatt mindösszesen maximum 1.002.864 db nyereményt biztosít, melyek a készlet
erejéig érhetőek el.
A Játékban a 1.002.810 db nyeremény kiosztása előre meghatározott sorrend szerint történik, amelyek közül a
nyeremények sorrendje itt megtekinthető (ami 2-szer ismétlődik):
https://www.dropbox.com/s/wefu9a24kzs5ruo/hu-nyeremenysor-2022-generate.xlsx?dl=0
A Játék a linken megadott sorszámokhoz minden egyes memóriajátéknak a Játék szerverére történő beérkezési
sorrendjét társítja.
A főnyeremények sorszámai a Játékot megelőzően kerültek kisorsolásra közjegyző jelenlétében. Ezen
sorszámok az éppen aktuális sorszámmal megegyező nyereményt eggyel késleltetik, azaz ezen a sorszámon
szereplő eredeti nyereményt a következő érvényes memóriajátékot végrehajtó Játékos nyeri meg.
A nyeremények mennyiségi megoszlása a következő:
6.1. Főnyeremények:
1 db Opel Crossland Elegance 110HP MT6 személyautó
Hot piros metálfényezés, Sparkle kárpit, szövet/bőrhatású, fekete 8 irányban állítható AGR vezetőülés elektromos deréktámasszal és meghosszabbítható
ülőfelülettel, 4 irányban állítható utasülés. Kétzónás automata légkondicionáló, Kartámasz a vezetőülésen, Hangulatvilágítás, Bőrborítású kormánykerék,

Vezető- és utasoldali első légzsákok, oldal- és tetőlégzsákok, Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, Automatikus fényszórókapcsolás, Automatikus
távolsági fényszórók, Esőérzékelő, Megvilágított sminktükrök a napellenzőkben Fényérzékeny belső tükör, LED olvasólámpák hátul, LED fényszórók, LED
nappali menetfény, Multimedia infotainment rendszer 7" érintőképernyő, 3,5" színes fedélzeti kijelző, króm műszeregység-keret, 6 hangszóró, Apple
CarPlay és Android Auto telefonkivetítés, Ülésfűtés elöl, Fűthető, bőrborítású kormánykerék, Króm tetővonal, matt fekete övvonal Ezüst lökhárítódíszítések, 16" könnyűfém keréktárcsák, nyolcküllős, Pótkerék előkészítés A jelenlegi gyártási helyzetre tekintettel az itt részletezett felszereltség
vonatkozásában változás történhet. A nyertest az üzembehelyezési költség nem terheli.

1 db Samsung Galaxy Z Flip3 mobiltelefon
128 GB, Dual Sim, 5G

1 db Aria Budapest Hotel - 2 fő részére szóló 2 éjszakás szállás Luxury szobában, reggelivel
Nyeremény beváltható online 2022. december 31-ig.
Kizárt foglalási dátum a Forma-1 (2022. július 28-31.) és Új év időszaka (2022. december 29-től 31-ig)
Check in 14 órától, check out 12 óráig.
A nyeremény egy alkalommal egy 16-18 óra között igénybevehető bor és sajtkóstolót tartalmaz.
Foglalja le Luxury szobánkat és élvezze a minimum 31-35 négyzetméteres teret Jazz és Kortárs zenei szárnyainkban. A
legtöbb szoba 33 négyzetméteres, privát, nyitott erkéllyel, Music Gardenre néző kilátással rendelkezik. A szobákban található
egy íróasztal, márvány bistro-asztal és székek. A lenyűgöző, Onyx márványkővel borított fürdőszobában külön zuhanyzó és
fürdőkád található, bidés toalettel, fűtött törölközőtartókkal.

1 db Philips Airfryer XXL Smart meleglevegős sütő
HD9867/90 43 Maximális ízélmény, minimális zsiradék. Könnyedén. Az új Philips Airfryer XXL megspórolja Önnek a
fejtörést és a sütés fáradalmait. Intelligens érzékelőtechnológiája révén ez az egyetlen Airfryer, amely főzés közben
automatikusan beállítja az időt és a hőmérsékletet, egyenletesen átsült ételeket eredményezve. Legyen szó bármilyen ételről,
minden egyes falatot élvezni fog!

1 db Philips PowerPro Aqua vezeték nélküli porszívó
Az új, vezeték nélküli (25,2 V-os) PowerPro Aqua egy erőteljes, 3 az 1-ben eszköz a mindennapos takarításhoz. A porzsák
nélküli porszívó magába foglal egy kézi porszívót a székekhez, illetve sarkokhoz, egy mini turbókefét a puha felületekhez és
egy felmosórendszert a nedves szennyeződések feltakarításához.

1 db Philips Senseo Select kávéfőző
Automata, párnás filteres kávéfőző

2 db 3 fogásos vacsora 2 fő részére az Aria Hotel Budapestben található Cafe Liszt-ben
A 3 fogásos 2 fő részére az Aria Hotel Budapestben található Cafe Liszt-be szóló vacsora nyeremény 2022. június 20-tól,
2022. december 31-ig használható fel. Alkoholmentes italok fogyasztása korlátlan, ingyenes fogyasztás, valamint tartalmaz
1-1 pohár (1dl) bort/fő. A foglalással kapcsolatban a Nyertesnek a book@cafeliszt.hu e-mail-címre kell írnia. A nyeremény
3 fogásos a’la carte vacsorát tartalmaz/fő, összeghatár nélkül. A nyeremény 2022. december 31-ig felhasználható, beváltás
után érvényét veszti, készpénzre nem váltható.

8 db Mattel Star Wars interaktív Baby Yoda plüssfigura
Kevés kedvesebb plüssfigura létezik az 50 éves Grogunál, a Baby Yoda babánál. Bár bébinek tűnik, de a látszat csal, ő ugyanis
a gyermek egyenesen a Disney+ nagysikerű Mandalorian sorozatából. Ez az a figura, amelyik egyetlen rajongói
gyűjteményből sem hiányozhat. A képek csak illusztrációk. A termék mérete: 28 cm.

8 db Mattel Harry Potter: A titkok kamrája - HARRY POTTER baba
Harry Potter karakter baba. A Harry Potter és a Titkok kamrája film alapján. Kidolgozott ruhában. Kiegészítők: talár és
varázspálca. Anyaga: műanyag. Mérete: kb. 25 cm

8 db Mattel Harry Potter: A titkok kamrája - HERMIONE GRANGER baba
Hermione Granger karakter baba. Anyaga: műanyaga. Mérete: kb. 25 cm A babák pontosan úgy néznek ki, mint a karakterek
a Harry Potter: Titkok kamrája filmben, és tipikus roxforti egyenruhájukat viselik. Hermione Granger baba beültetett hajjal
rendelkezik, és tizenegy ponton hajlítható - nyak, váll, csípő, térd, könyök és csukló - és készen áll az akciókra! A baba
ikonikus varázslóköpennyel és személyre szabott varázspálcával rendelkezik, amely tökéletesen alkalmas a varázslásra és a
sokszínű játékra.

8 db Mattel Harry Potter: A titkok kamrája - DUMBLEDORE baba
Anyaga: műanyag. Mérete: kb. 25 cm
A babák pontosan úgy néznek ki, mint a karakterek a Harry Potter: Titkok kamrája című filmben, és tipikus Hogwarts
egyenruhájukat viselik. Harry Potter baba és varázslótársai tizenegy ponton hajlíthatók - nyak, váll, csípő, térd, könyök és
csukló - és készen állnak az akciókra! Mindegyik baba személyre szabott varázspálcával rendelkezik, amely tökéletesen
alkalmas a varázslásra (Capitulatus!) és számtalan játékmódra.

8 db Mattel HARRY POTTER - HAGRID baba
A babának 11 ízülete van a testében, így bármilyen pózra beállíthatod, és megismételheted a filmek kedvenc pillanatait.
Tartalmaz egy sárkány kiegészítőt, amely a történeteket még hitelesebbé teszi. A baba magassága: kb. 30 cm.

8 db Mattel HARRY POTTER - PERSELUS PITON baba
Ezt a babát a Harry Potter filmek™ egyik legnépszerűbb karaktere ihlette. A rugalmas csuklónak köszönhetően felületheted,
vagy bármilyen helyzetbe állítgatod és ezzel felidézheted a kedvenc jeleneteidet a filmből. A baba tematikus ruhákba és
kiegészítőkbe van öltözve beleértve a varázspálcát. A baba magassága: kb. 30 cm.

6.2. További nyeremények
6.2.1. E-mailben, voucher formájában kiküldött nyeremények
1000 db 2 fő részére szóló Budapest Park belépőjegy
A nyeremény: 2 fő részéré szóló Budapest Park belépőjegy kód:
2022. augusztus 4. - 2022. október 1. között a Budapest Parkban megrendezésre kerülő, küzdőtérre szóló, bármelyik
koncertre beváltható a koncertjegy a lenti listából, a szabad helyek függvényében.
Koncert dátumok:
Blahalouisiana 10.

2022.08.04

Kowalsky meg a Vega

2022.09.03

Margaret Island

2022.08.06

AWS x Madách

2022.09.04

Kiscsillag
Brains
Aurevoir.

2022.08.11
2022.08.13
2022.08.18

Dzsúdló
Horváth Tamás
Beton.Hofi

2022.09.08
2022.09.09
2022.09.15

Kettőnégy Fesztivál

2022.08.20

Vad Fruttik

2022.09.16

Azahriah
Subscribe

2022.08.25
2022.08.27

Tankcsapda - Az élet a legjobb méreg
Tankcsapda - Az élet a legjobb méreg
Quimby

2022.09.23
2022.09.24
2022.10.01

A kód csak küzdőtérre szóló koncertjegyre váltható be a https://www.budapestpark.hu/ oldalon. A kódokat csak online lehet
beváltani, személyesen nem. A kódok beválthatók egy koncerten belül két koncertjegyre, vagy két különböző koncertre is. 1
kód egy koncertjegyre váltható be. A kód 2022.október 1-ig érvényes, beváltás után érvényét veszti, készpénzre nem váltható.
A Budapest Park a programváltozás jogát fenntartja.

10 db 10.000 Ft értékű Samsung Experience Store vásárlási utalvány
10.000 Ft értékű Samsung Experience Store vásárlási utalvány, amely csak online váltható be a https://sestore.hu/ oldalon. A
szállítási díjat nem tartalmazza. A megrendelés az üzletben átvehető. A kedvezménykódot a kosár oldalon tudja a vásárló
érvényesíteni. A kód 2022. szeptember 30-ig érvényes, beváltás után érvényét veszti, készpénzre nem váltható.

50 db 2 fő részére szóló Ellipsum Élmény- és Strandfürdő éjszakai fürdőzés élménykupon
2 fő részére szóló nyeremény személyesen váltható be a miskolctapolcai Ellipsum Élményfürdő jegypénztárában a soron
következő Éjszakai Fürdőzés rendezvényére. Az Éjszakai Fürdőzések tervezett időpontjai: 2022. június 25.; 2022. július 9.;
2022. július 23.; 2022. augusztus 6.; 2022. augusztus 20. A kuponkód 2022. december 31-ig érvényes, beváltás után érvényét
veszti, készpénzre nem váltható. A programváltoztatás jogát az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő fenntartja.

50 db 2 fő részére szóló Korda FilmPark Filmgyártás-élménytúra kupon
A 2 fő részére szóló nyeremény online váltható be a https://jegyfoglalas.kordafilmpark.hu/ oldalon. Beválthatóság időtartama:
2022. június 16-tól 180 nap, azaz 2023. január 15. Kupon beváltásának a menete: Látogatás időpontjának kiválasztása a
honlapon, jegyfoglalás fül alatt, majd Ajándékjegy kódjának beírása a megfelelő mezőbe, neve: Ajándékjegy kódja - >
beváltás. Adatok megadása, Foglalás elküldése. Egyszerre akár 5 jegyet is tud foglalni a nyertes, de csak két kódot fog levonni
a rendszer, a maradék három jegyet a Nyertesnek kell fizetnie. A programváltoztatás jogát Korda FilmPark fenntartja. Bővebb

információ a Filmgyártás élménytúráról: https://kordafilmpark.hu/filmgyartas-elmenytura/ A kód beváltás után érvényét
veszti, készpénzre nem váltható.

100 db Crystal Nails 5000 Ft értékű vásárlási utalvány
A nyeremény egy 5000 Ft értékű Crystal Nails ajándékutalvány, amelyet bármilyen Elite Cosmetix Kft. által forgalmazott
műköröm, szempilla, láb és kézápoló termékre váltható be 2022. december 31-ig. Az ajándékutalvány oktatásra NEM váltható
be. A nyeremény a www.crystalnails.hu/bolt webshopban és a Crystal Nails mobil applikációban váltható be. Mindössze
annyit kell tenni, hogy a kosár oldalon megadja a nyertes a kuponkódot. Az utalvány értéke kizárólag egy összegben
vásárolható le, nem tartalmazza a szállítási díjat. A kód 2022. december 31-ig érvényes, beváltás után érvényét veszti,
készpénzre nem váltható.

6.2.2. A Cinema City mozik büféjében átvehető nyeremények:
1500 db Red Bull Summer Edition energiaital
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.

5000 db Toffee karamellás popcorn
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.

8000 db ICEE közepes méretű buborékos jégkása
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható:
az összes budapesti (Cinema City Allee, Cinema City Aréna, Cinema City Campona, Cinema City Duna Plaza, Cinema City
Mammut, Cinema City Westend),
valamint a győri és debreceni Cinema City mozink büféjében 2022. szeptember 30-ig, a büfé zárásáig.
Ha nem budapesti, győri vagy debreceni Cinema City moziban szeretné a nyertes beváltani ICEE nyereményét, akkor
nyereménye az ICEE közepes méretű buborékos jégkása helyett: 1 db közepes üdítő szabadon választható Pepsi üdítő a Pepsi
toronyból (0,75L). A helyettesítő nyereményt is 2022. szeptember 30-ig, a büfé zárásáig lehet beváltani a kapott kóddal.
A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő kedvezménnyel össze nem vonható.

15.000 db Egy közepes popcorn áráért egy nagy popcorn (4,8L popcorn)
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.

40.000 db Egy közepes popcorn áráért egy közepes popcorn menü (2,3L popcorn és 0,75L üdítő*)
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.

130.000 db Egy közepes popcorn menü áráért egy nagy popcorn menü (4,8L popcorn + 1L üdítő*) + 1 db Philips
háztartási kisgépre beváltható 40%-os kedvezménykupon
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.
A Philips 30-45%-os kedvezménykuponok kódjaihoz a nyertesek e-mailben jutnak hozzá. A Philips kedvezménykupon
beváltható a www.cinema.philipspromo.hu dedikált webshop felületen. A kupon a gyártó által meghatározott javasolt

fogyasztói árhoz képest 30-45%-os kedvezményre jogosít, terméktől függően, és egy darab termékre érvényes. Egy darab
Philips háztartási kisgép termékre maximum egy kupon váltható be egyidejűleg. Több termék is vásárolható egyidejűleg, de
minden termék esetén külön voucher kód alkalmazandó. A kedvezménykupon 2022. szeptember 30-ig váltható be. A kupon
készpénzre nem váltható, beváltás után érvényét veszti.

150.000 db Nagy nachos árából 50% kedvezmény (120g) + 1 db Philips háztartási kisgépre beváltható 40%-os
kedvezménykupon
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.
A Philips 30-45%-os kedvezménykuponok kódjaihoz a nyertesek e-mailben jutnak hozzá. A Philips kedvezménykupon
beváltható a www.cinema.philipspromo.hu dedikált webshop felületen. A kupon a gyártó által meghatározott javasolt
fogyasztói árhoz képest 30-45%-os kedvezményre jogosít, terméktől függően, és egy darab termékre érvényes. Egy darab
Philips háztartási kisgép termékre maximum egy kupon váltható be egyidejűleg. Több termék is vásárolható egyidejűleg, de
minden termék esetén külön voucher kód alkalmazandó. A kedvezménykupon 2022. szeptember 30-ig váltható be. A kupon
készpénzre nem váltható, beváltás után érvényét veszti.

4.000 db 1 normál, 2D filmre szóló mozijegy**; ***
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi pénztárában 2022. szeptember 30-ig a
pénztár zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A voucher kód a hét minden napjára szóló 2D típusú előadásra
váltható be. A voucher kód nem használható fel VIP, IMAX, ScreenX, 3D és 4DX jegy kiváltásra. A nyeremény más
kedvezménnyel össze nem vonható.

60.000 db 1 kis popcorn (1,5L)
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.

10.000 db 1 közepes popcorn menü szabadon választható Pepsi üdítővel a Pepsi toronyból (2,3L popcorn és 0,75L
üdítő*)
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.

15.000 db 1 közepes nachos (60g) (sós vagy BBQ) (60g) + szósz (salsa vagy sajt) (70g)
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.

15.000 db 1 közepes szabadon választható Pepsi üdítő a Pepsi toronyból (0,75L*)
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.

160.000 db 1+1 - 1 közepes popcorn vásárlása után + 1 közepes popcorn jár (2,3L) + 1 db Philips háztartási
kisgépre beváltható 40%-os kedvezménykupon
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a

büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.
A Philips 30-45%-os kedvezménykuponok kódjaihoz a nyertesek e-mailben jutnak hozzá. A Philips kedvezménykupon
beváltható a www.cinema.philipspromo.hu dedikált webshop felületen. A kupon a gyártó által meghatározott javasolt
fogyasztói árhoz képest 30-45%-os kedvezményre jogosít, terméktől függően, és egy darab termékre érvényes. Egy darab
Philips háztartási kisgép termékre maximum egy kupon váltható be egyidejűleg. Több termék is vásárolható egyidejűleg, de
minden termék esetén külön voucher kód alkalmazandó. A kedvezménykupon 2022. szeptember 30-ig váltható be. A kupon
készpénzre nem váltható, beváltás után érvényét veszti.

120.000 db 1+1 - 1 közepes üdítő vásárlása után + 1 közepes üdítő jár (szabadon választható Pepsi üdítő a
Pepsi toronyból; (0,75 L*) + 1 db Philips háztartási kisgépre beváltható 40%-os kedvezménykupon
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2022. szeptember 30-ig a
büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő
kedvezménnyel össze nem vonható.
A Philips 30-45%-os kedvezménykuponok kódjaihoz a nyertesek e-mailben jutnak hozzá. A Philips kedvezménykupon
beváltható a www.cinema.philipspromo.hu dedikált webshop felületen. A kupon a gyártó által meghatározott javasolt
fogyasztói árhoz képest 30-45%-os kedvezményre jogosít, terméktől függően, és egy darab termékre érvényes. Egy darab
Philips háztartási kisgép termékre maximum egy kupon váltható be egyidejűleg. Több termék is vásárolható egyidejűleg, de
minden termék esetén külön voucher kód alkalmazandó. A kedvezménykupon 2022. szeptember 30-ig váltható be. A kupon
készpénzre nem váltható, beváltás után érvényét veszti.

174.000 db 1+1 - 1 normál, 2D filmre szóló mozijegy vásárlása után a 2. ugyanarra az előadásra szóló + 1
mozijegy jár **; ***, + 1 db Philips háztartási kisgépre beváltható 40%-os kedvezménykupon
Egy teljes árú 2D típusú előadásra szóló mozijegy, egy tranzakción belül történő megvásárlása esetén + 1 ugyanarra az
előadásra váltott mozijegy jár.
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges.
Nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi pénztárában (online beváltás nem lehetséges) 2022.
szeptember 30-ig a pénztár zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A voucher kód a hét minden napjára szóló 2D
típusú előadásra váltható be. A voucher kód nem használható fel VIP, IMAX, ScreenX, 3D és 4DX jegy kiváltásra. A
nyeremény más kedvezménnyel össze nem vonható, a fizetett jegy mindig teljes árú.
A Philips 30-45%-os kedvezménykuponok kódjaihoz a nyertesek e-mailben jutnak hozzá. A Philips kedvezménykupon
beváltható a www.cinema.philipspromo.hu dedikált webshop felületen. A kupon a gyártó által meghatározott javasolt
fogyasztói árhoz képest 30-45%-os kedvezményre jogosít, terméktől függően, és egy darab termékre érvényes. Egy darab
Philips háztartási kisgép termékre maximum egy kupon váltható be egyidejűleg. Több termék is vásárolható egyidejűleg, de
minden termék esetén külön voucher kód alkalmazandó. A kedvezménykupon 2022. szeptember 30-ig váltható be. A kupon
készpénzre nem váltható, beváltás után érvényét veszti.

90.000 db 1 normál, 2D filmre szóló mozijegy vásárlása után a 2. ugyanarra az előadásra szóló mozijegyből
50 % kedvezmény **; ***
Egy teljes árú 2D típusú előadásra szóló mozijegy, egy tranzakción belül történő megvásárlása esetén a 2. ugyanarra az
előadásra váltott, szintén teljes árú mozijegyre 50% kedvezmény jár.
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges.
Nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi pénztárában (online beváltás nem lehetséges) 2022.
szeptember 30-ig a pénztár zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A voucher kód a hét minden napjára szóló 2D
típusú előadásra váltható be. A voucher kód nem használható fel VIP, IMAX, ScreenX, 3D és 4DX jegy kiváltásra. A
nyeremény más kedvezménnyel össze nem vonható, a fizetett jegy mindig teljes árú.

3.000 db 1+2 - 1 normál, 2D filmre szóló mozijegy vásárlása után ugyanarra az előadásra + 2 mozijegy jár **;
***
Egy teljes árú 2D típusú előadásra szóló mozijegy, egy tranzakción belül történő megvásárlása esetén + 2 ugyanarra az
előadásra váltott mozijegy jár.
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges.
Nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi pénztárában (online beváltás nem lehetséges) 2022.

szeptember 30-ig a pénztár zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A voucher kód a hét minden napjára szóló 2D
típusú előadásra váltható be. A voucher kód nem használható fel VIP, IMAX, ScreenX, 3D és 4DX jegy kiváltásra. A
nyeremény más kedvezménnyel össze nem vonható, a fizetett jegy mindig teljes árú.
* Az üdítő a Pepsi toronyból választható, nem palackozott szénsavas üdítőt jelent.
** A mozijegy nyeremény esetén a már megvásárolt jegyet a Szervezőnek nem áll módjában stornózni, hogy újonnan nyert jegyével
kiválthassa azt.
*** Azon filmre, amelyre a jogtulajdonosa nem engedélyezte a nyeremény beváltását a Szervezőnek a nyereményt kiadni nem áll
módjában.

6.2.3. A Cinema City mozik mozivezetői irodájában átvehető nyeremények:
50 db Konzolvilág ajándékcsomag 5.000 Ft értékben
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi mozivezető irodájában 2022. szeptember
30-ig, bármely napon 13-20 óra között. A kód a beváltás után érvényét veszti.
A nyereménycsomag Battlefield 2042 steelbookat tartalmaz. A steelbook (fémdobozos tok) a Battlefield 2042 videojátékot
nem tartalmazza!

200 db 2 fő részére szóló Lupa Beach belépő
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi mozivezető irodájában 2022. szeptember
30-ig, bármely napon 13-20 óra között. A kód a beváltás után érvényét veszti.
A nyeremény 2 fő részére szóló Lupa Beach belépő, amely 2022. szeptember 30-ig váltható be, kizárólag személyesen, a
Lupa Beach főpénztárában a kapott vouchert bemutatva. Bármilyen napijegyre lehet beváltani a voucher belépőt.

150 db Agave filmes könyv
Az alábbi 3 könyv valamelyike, a könyv nem választható: Alex Pavesi Nyolc nyomozó, Elle Cosimano Finlay Donovan
Ölni tudna, John Scalzi A Kaidzsú Állatvédő Társaság)
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi mozivezető irodájában 2022.
szeptember 30-ig, bármely napon 13-20 óra között. A kód a beváltás után érvényét veszti.

576 db Mattel Minyonok 2 célfigura csomag
A csomag tartalma: 1 db céltábla, 1 db katapult és 1 db minyon figura.
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi mozivezető irodájában 2022. szeptember
30-ig, bármely napon 13-20 óra között. A kód a beváltás után érvényét veszti.

56 db Mattel bukfencező majom társasjáték
A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi mozivezető irodájában 2022. szeptember
30-ig, bármely napon 13-20 óra között. A kód a beváltás után érvényét veszti.
Tedd a majmodat a pálmafára és indítsd útjára. Az lesz a nyertes, akinek több majma marad fent a színes pálcákon. A majmok
a kunkori farkincájukkal tudnak az ágakba belekapaszkodni. A pálmafának 30 színes ága van. Fogd meg a dobókockát, és
húzz ki a pálmafából egy olyan színű pálcikát, amilyen színt kaptál. De vigyázz! A majmoknak a fán kell maradniuk. Ez egy
igazi ügyességi játék, ami fejleszti a koncentrációs és fókuszálási képességet.
A doboz tartalma: 1 db pálmafa, 30 db színes pálcika és 30 db majom.

56 db Mattel Uno show down - A nagy leszámolás kártyajáték

A nyeremény átvételéhez a válasz e-mailben megkapott voucher kód és a nyertes mozijegy bemutatása illetve átadása
szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi mozivezető irodájában 2022. szeptember
30-ig, bármely napon 13-20 óra között. A kód a beváltás után érvényét veszti.
Az UNO Showdown újabb kiadásában, A nagy leszámolásban egy különleges kártyaadagoló szerkezet nehezíti meg a játékosok
dolgát. Ha felvillan rajta a zöld gomb, villámgyosan meg kell nyomnod a hozzád közelebb eső gombját, különben csak lesheted
a szerkezetből kilőtt lapokat, mert azokat bizony minden fel kell szedned. Na, lecsapsz a játékra?

7, Nyeremények átadása, illetve átvétele:
7.1. A főnyeremények esetében:
A főnyeremények átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítókon keresztül ellenőrzi a jelen játékszabályban
meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolítók a Játékos által megadott e-mail címen nyilatkoztatják a
Játékosokat, hogy valóban jogosultak a Játékban való részvételre, továbbá egyeztetik a személyes adataikat és
e-mailben bekérik a nyertes mozijegy másolatát.
-

a 7 db főnyeremény esetében (Opel személyautó, Samsung Galaxy, Aria Budapest Hotel, Philips Airfryer
sütő, Philips PowerPro porszívó, Philips Senseo Select kávéfőző, Aria Hotel Budapest vacsora)
Ezen adatok, nyilatkozat és a nyertes mozijegy megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertes
memóriajátékot követő képernyőüzenet megjelenéstől számított 96 óra áll rendelkezésre,
amiről a Játékos e-mailben is értesítést kap.
Amennyiben az e-mail kiküldés a Lebonyolítók számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem
érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy két alkalommal telefonon is megkísérli elérni a nyertes
Játékost. Az eredeti, nyertes mozijegyet meg kell őriznie a Játékosnak, mert azt a
nyereményátvételkor kell leadnia a Szervező részére.
Amennyiben a fődíj nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményre (pl. érvénytelen kódfeltöltés
vagy nem jogosult Játékos, be nem fejezett regisztráció, határidőben be nem mutatott érvényes
nyertes mozijegy, stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a tartaléknyertes
válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.
A Szervező ezen főnyeremények tekintetében az alábbiak szerint állapítja meg a tartaléknyerteseket.
Amennyiben a fődíj nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményre, úgy a nyertes
memóriajátékot követő 5. napon a 2000. memóriajátékot megtevő Játékos válik tartaléknyertessé.

-

a 48 db Mattel nyeremény esetében
Ezen adatok, nyilatkozat és a nyertes mozijegy megküldésére a nyertes Játékosoknak a Játék
végéig 2022. július 31-ig van lehetősége, amiről a Játékos e-mailben is értesítést kap.
Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményre (pl. érvénytelen kódfeltöltés vagy
nem jogosult Játékos, be nem fejezett regisztráció, határidőben be nem mutatott érvényes nyertes
mozijegy, stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát. Helyettük tartaléknyertesek
nem kerülnek bevonásra.

A főnyereményeket személyesen, vagy postai kézbesítéssel, vagy futár útján kapják meg a nyertesek.
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel és Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a
nyeremény átadására legkésőbb az első értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen
körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak
elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

7.2. E-mailben, voucher formájában kiküldött nyeremények esetében:
A Szervező a nyertes Játékosok részére a regisztráció befejezését követően a Játék során megadott e-mail címre
küldi ki a nyereményt. Amennyiben a nyereménykiküldés sikertelen, tartaléknyertes nem kerül kiértesítésre.
A Szervező a rendelkezésre álló információi alapján ellenőrzi a Játékra való jogosultság feltételeit.
A Szervező csak egy alkalommal küldi ki az e-maileket. A Szervező nem vállal felelősséget az e-mail cím
Játékos általi téves megadásáért. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét a spam és promóciós mappáik
ellenőrzésére is. A Szervező a kiküldött levelek megérkezéséért nem vállal felelősséget. A freemailes és a
citromailes levelekért tapasztalatok szerint probléma gyakrabban merülhet fel.
7.3. A Cinema City mozikban (büfé, vagy mozivezetői iroda) átvehető nyeremények esetében:
A Játékosnak az e-mailben megkapott voucher kód, valamint a nyertes mozijegy bemutatása, illetve
átadása szükséges.
A Játékos a nyereményét beválthatja a nyereményének megfelelően bármely, a Játékos által megjelölt és a
Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében, mozi pénztárában vagy mozivezető irodájában 2022.
szeptember 30-ig a büfé vagy pénztár zárásáig, illetve a mozivezető iroda esetében naponta 13:00 – 20:00
óra között. Ezen határidő jogvesztő, azaz Szervező csak a fenti határidőig tudja biztosítani a nyeremények
beváltását.
A voucher kód a beváltás után érvényét veszti.
A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő kedvezménnyel össze nem vonható.
A ki nem osztott nyeremények a Szervező tulajdonában maradnak, aki fenntartja a jogot, hogy az általa
szükségesnek vagy érdekeinek leginkább megfelelőnek vélt módon használja fel azokat.
Általános rendelkezések:
Az értesítések során a telefon vagy internetszolgáltatók tevékenysége, vagy mulasztása miatt esetlegesen
bekövetkező kárért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget.
A Szervezőt és Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által történt téves adatszolgáltatásból,
illetve a Játékban használt e-mail postafiók, telefonszám használatának jogosultságából, műszaki-technológiai
állapotából adódó vitás ügyekben.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációkat küldő, nem
szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel
résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a
Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás
kérdésében végleges és az nem vitatható.
A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható mozijegyekkel nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel
regisztráló Játékos utólagosan kizárásra kerül. A mozijegyen egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a
regisztrációban megadott adatok mindegyikének.
A ki nem osztott nyeremények a Szervező tulajdonában maradnak, aki fenntartja a jogot, hogy az általa
szükségesnek vagy érdekeinek leginkább megfelelőnek vélt módon használja fel azokat.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a
nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

8, Adók és közterhek:
A nyereményekkel (átvételével vagy magyarországi használatbavételével) kapcsolatos bármely esetlegesen
felmerülő adó és járulék megfizetését (pl. a regisztrációs adó, forgalomba és üzembe helyezési költség, illetékek)
a Szervező vállalja.
A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.
A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény átvételi helyszínére történő
utazási költségek, illetve a nyeremények elszállításának költsége a nyertest terhelik.

9, Információ a Játékról:
A Játék hivatalos Játékszabálya és Adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező Facebook oldalán:
facebook.com/cinemacitymagyarorszag oldalon és a www.mitnyertem.hu oldalon.
A Játékról információ található még televízió és rádió hirdetésekben, a web-en, kültéri és nyomtatott médiában.
A Szervező a Játék ideje alatt hotline vonalat üzemeltet: +36 80 800 800-as zöld szám, mely minden nap 10-21
óra között hívható.
A Játékosok kérdéseiket és esetleges észrevételeiket 2022. augusztus 31-ig tehetik meg.

10, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat
során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a
hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: az I.T.
Magyar Cinema Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.), a továbbiakban „Adatkezelő”.
Az Adatkezelő, valamint a Lebonyolítók a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a
kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat
kezeli: A regisztrációk alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike (e-mail cím,
személynév, telefonszám, IP cím, a Játékban történő részvétel és a regisztráció időpontja és a marketingcélú
hozzájárulás).
A nyertes (tartaléknyertes) által beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, címe,
telefonszáma és e-mail címe, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez
kapcsolódó esetleges további adatok.
A regisztrációk során megszerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző
alvállalkozó cégek A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a MOMART Marketing Kft. (1126
Budapest, Nagy Jenő u. 2.) dolgozzák fel. Az adatokhoz az adatfeldolgozókon kívül kizárólag az adatkezelő,
vagyis a Szervező fér hozzá.
A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos
játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:
1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk
alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a
regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
2. az Adatkezelő díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit
a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

3. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot (a marketingcélú
hozzájárulást megadók kivételével) a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb
2022. november 30-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve
a marketingcélú hozzájárulást megadó Játékosok adatait, lásd 10.7. pont.
4. a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező
nyilvánosságra hozhatja a Facebook (facebook.com/cinemacitymagyarorszag) és a
www.mitnyertem.hu oldalakon, legkésőbb 2022. december 31-ig,
5. nyeremény átvételével külön nyilatkozat aláírásával és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és
együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing
anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek,
illetve Tv-felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban.
6. A szervező a nyertesek regisztráció beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények
kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a
alapján 2030. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének c) pontja.
7. Azon Játékosok, akik a regisztráció során megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket
adják ahhoz, hogy:
a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet, e-mail címet és telefonszámot
marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, illetve
reklámlevelek, valamint SMS-ek eljuttatása céljából engedélyezi az I.T. Magyar Cinema Kft. (1132
Budapest, Váci út 22-24.) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően. A Játék során megszerzett további
személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését
követően, de legkésőbb 2022. november 30. -ig megsemmisítésre kerülnek.
Az adatkezelő a Játékosok megadott személyes adatait addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy
az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Az érintett tájékoztatást
kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező
adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-,
és tiltakozási jogával az adatkezelőnél. A Játékosokezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen
kérhetik: az I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24.) postacímére küldött, vagy a
lemondas@cinemacity.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezeléssel, illetőleg a hírlevél
küldéssel szemben, illetőleg a borítékon, illetve a levél tárgyában „Nálunk nyerő a helyed! - adatvédelmi kérelem”
megjelöléssel.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását
eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem
kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az
adatkezelést.
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás
ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, a rendszer kizárólag a felhasználói session
azonosításával kapcsolatos azonosítót tárol sütikben. A session azonosítót a rendszer perzisztensen
(adatbázisban) nem tárolja, kizárólag a felhasználó session-jének idejére tartja fent. Google Analytics külső
szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A
mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást
nyújtani.
Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő
székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.)

11, Egyebek:
Az előírttól eltérő mozijegy egyedi kódok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.
A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatóak.
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen
előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak
felelősséget.
A Játékban vállalkozások, cégek, egyéb jogi személyek, avagy korlátozott jogalanyisággal rendelkező egyéb
szervezetek nem vehetnek részt!
Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és mozijegyek elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.
A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesítheti
nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli.
A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás
következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a
Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében
végleges és az nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
Ha a Játékos a Játék működése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból)
megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a
Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Szervező, Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a weboldal és online felületek (mobil applikációk, Facebook
applikáció), illetve a kioskba helyezett iPad rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam
alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező, a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt
működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás
folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és
a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.
Szervező és Lebonyolító kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért
és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek tevékenységéért.
A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A Szervező a Játék-ban való részvételhez a mobil applikáció letöltése esetén az iOS vagy Android, a webes
verzió elérésekor pedig a Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrisseb verzióját javasolja.
A Szervező minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel valamennyi
széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban
lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja
használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.
A Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem
vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben
érvényesítheti.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A
Játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben
szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a facebook.com/cinemacitymagyarorszag és a
mitnyertemnyerojegyek.hu oldalakon értesülhetnek.

I.T. Magyar Cinema Kft.
Szervező
Budapest, 2022. június 15.
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