MOZAIKKERESŐ 2019 NYEREMÉNYJÁTÉK
JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks
Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., a továbbiakban: Szervező).
2. A NYEREMÉNY
2.1. A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), - akik a jelen
játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - között a Játék időtartama alatt
a 6.1. pontban megjelölt napilapokban, napilaponként az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
nyereménykategória: 1 db 1.000.000 Ft értékű Edenred kártya
nyereménykategória: 1 db 119 900 Ft értékű Dell Inspiron laptop
nyereménykategória 1 db 64 602 Ft értékű Sencor robotporszívó
nyereménykategória 1 db 54 900 Ft értékű wellness voucher (2 főre 2 éjszakára szóló) a
herceghalmi Abacus Hotelbe
5. nyereménykategória 1 db 46 360 Ft értékű Sencor robotgép
1.
2.
3.
4.

2.2. Fődíjak:


3 db Toyota Yaris személygépkocsi ( 3 667 000 Ft/db értékben)

A napilaponkénti nyeremények kisorsolására 2020. január 29. 10:00 órakor, a fődíjak kisorsolására
2020. január 30. napján 10:00 órakor kerül sor a a Mediaworks Hungary Zrt 8200 Veszprém,
Házgyári u. 12. szám alatti fióktelepén.
3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött
cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos), akinek érvényes előfizetése van a jelen
játékszabályzat 6.1. pontjában felsorolt napilapok valamelyikére.
A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más
gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek,
ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és. mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A játék 2019. december 13. napján kezdődik, és 2020. január 30. napjáig tart.
A játékszelvények beérkezési határideje: 2020. január 15.

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA
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A játékot a Szervező a következő napilapokban hirdeti meg: Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe,
Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád
Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 óra, HajdúBihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország, Délmagyarország, Kisalföld. A Szervező
ajátékszabályzatot a www.mozaikereso.hu oldalon teszi közzé.
6. A JÁTÉK MENETE
6.1. Részvétel
A szervező a nyereményjátékot kizárólag az alábbi napilapjaiban indítja: Napló, Fejér Megyei Hírlap,
Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap,
Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 óra,
Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország, Délmagyarország, Kisalföld.
A Szervező 2019. december 13. és 2019. december 27. között, megjelenteti a Játék hirdetését az általa
kiadott Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap , Új Dunántúli Napló,
Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei
Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 óra, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország,
Délmagyarország, Kisalföld napilapjaiban.
2019. december 13. napján, a fent felsorolt napilapokba behúzva megjelenik egy gyűjtőszelvény, melyre
a mozaikdarabokat kell felragasztani. 2019. december 13. napjától minden napilap megjelenési számban
összesen 11 alkalommal megjelenik 10 db sorszámmal jelölt mozaik kupon +1 JOKER kupon. A
Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a gyűjtőszelvényen adja meg
adatait, gyűjtse össze a lapokból a mozaik kuponokat (szelvényenként 10 különböző darabot) és ragassza
fel a szelvényre. A JOKER kupon bármelyik kupont helyettesítheti, egy gyűjtőszelvényen csak egy
JOKER kupon szerepelhet.
A játékban csak azok a Játékosok nyerhetnek, akik 2020. január hónapban, a játékban résztvevő napilap
valamelyikére érvényes előfizetéssel rendelkeznek. (Érvényes előfizetésnek az adott hónapra történő
teljesített előfizetési díjfizetést tekinti a Szervező, melyet a sorsolást követően az előfizetői állományt
kezelő informatikai rendszeren keresztül ellenőriz.).
A napilaponkénti ajándékokat az egyes napilapok játékszelvényeinek beküldői, az összevont fődíjakat
az összes napilap beküldő között sorsoljuk ki.
Az összevont sorsolásban a napilaponkénti nyertesek is részt vesznek.
A pályázatokat (a kivágott gyűjtőszelvényt mozaik kuponokkal) lezárt borítékban kell beküldeni a
Szervező alábbi címeire:
Napilapok
Petőfi Népe
Új Dunántúli Napló
Békés megyei Hírlap
Heves Megyei Hírlap
24 óra
Somogyi Hírlap
Új Néplap
Tolnai Népújság

Címek
6001 Kecskemét Pf. 76.
7601 Pécs, Pf. 134.
5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
3301 Eger, Pf. 23..
2800 Tatabánya, Mártírok u. 44.
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/a
5001 Szolnok, Pf. 105..
7101 Szekszárd, Pf. 71.
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Nógrád Megyei Hírlap
Dunaújvárosi Hírlap
Fejér Megyei Hírlap
Napló
Vas Népe
Zalai Hírlap
Hajdú-Bihari Napló
Kelet-Magyarország
Észak-Magyarország
Délmagyarország
Kisalföld

3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6.
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 33.
8000 Székesfehérvár, Ady u. 15.
Mediaworks Hungary Zrt. Veszprém.
8211
9701 Szombathely Pf. 121..
8901 Zalaegerszeg Pf. 138..
4024 Debrecen, Dósa nádortér 10.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 46.
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3.
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
9002 Győr Pf. 28..

A nyereményszelvények végső beérkezési határideje: 2020. január 15.
A borítékra rá kell írni, hogy a Játékos melyik napilappal vesz részt a játékban, valamint fel kell tüntetni
a Játék nevét: Mozaikkereső 2019 – nyereményjáték
A Játékos nevét, címét, telefonszámát tartalmazó és a kivágott kuponokkal ellátott nyereményszelvény
érvényes.
6.2 Sorsolás
Napilaponként sorsolás időpontja: 2020. január 29. 10:00 óra
Összevont fődíj sorsolás időpontja: 2020. január 30. 10:00 óra
A nyilvános sorsolásra 2020. január 29. 10:00 órakor, a nyilvános fődíj sorsolásra 2020. január 30.
napján 10:00 órakor, közjegyző jelenlétében a Mediaworks Hungary Zrt. 8200 Veszprém, Házgyári út
12. szám alatti címén kerül sor.
A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a játékszabályzatot, és annak alkalmazását a játékban.
A sorsolás kézi úton történik, a nyeremények a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek
megfelelő Játékosok között kerülnek kisorsolásra. A sorsolásra az érvényes nyereményszelvényt
beküldő Játékosok között, a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való
részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását A sorsolás. 2 ütemben történik.
A napilapokként sorsolás 2019. január 29. napján 10:00 órakor történik. A 6.1 pontban feltüntetett
napilapok játékosai között minden egyes napilap vonatkozásában kisorsolásra kerülnek a 2. pontban
megjelölt nyeremények. Az összevont fődíj sorsolás 2019. január 30-án 10:00 órakor történik, mely
sorsoláson 19 laphoz beérkezett összes játékszelvény beküldői között a 2.1 pontban megjelölt 3 db
Toyota Yaris személygépkocsik kerülnek kisorsolásra,
A napilapokként sorsolásban 2019. január 29 napján 10:00 órakor minden napilapra, azaz 19
napilapra beérkezett szelvény közül, napilaponként és nyereménykategóriánként 1-1 nyertes kerül
kisorsolásra, nyereményeik:
1. nyereménykategória: 1 db 1.000.000 Ft értékű Edenred kártya
2. nyereménykategória: 1 db 119 900 Ft értékű Dell Inspiron laptop
3. nyereménykategória 1 db 64 602 Ft értékű Sencor robotporszívó
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4. nyereménykategória 1 db 54 900 Ft értékű wellness voucher (2 főre 2 éjszakára szóló) a
herceghalmi Abacus Hotelbe
5. nyereménykategória 1 db 46 360 Ft értékű Sencor robotgép
Az összevont fődíj sorsoláson 2019. január 30-án 10:00 órakor az összes, 19 napilaphoz beérkezett
játékszelvény között 3 nyertes kerül kisorsolásra, nyereményeik:


3 db Toyota Yaris (nyertesenként 1-1 db)

A napilapokként sorsoláson laponként 5-5 db, az összevont fődíj sorsoláson 5 db tartaléknyertes sorolása
történik, akik a nem érvényes pályázatok helyébe lépnek érték szerinti sorrendben, (tehát az első
tartaléknyertes lép a legértékesebb ajándékhoz rendelt érvénytelen nyertes helyébe). Az érvényes
előfizetés ellenőrzése a sorsolás után történik a Kiadó terjesztési rendszerében lévő előfizetői adatok
alapján.
6.3. A nyertes értesítése, a nyeremény kézbesítése
A sorsolás napjától számított 4 munkanapon belül a nyertesek nevét a Szervező a következő
napilapokban közzéteszi: Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap , Új
Dunántúli Napló, Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap,
Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 óra, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, ÉszakMagyarország, Délmagyarország, Kisalföld napilapokban és ezek online oldalain.
A kapcsolatfelvételt követően a Szervező napilapok szerkesztőségei egyeztetik a nyeremény átvételének
részleteit.
A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, a sorsolást
követő 90 napos jogvesztő határidőn belül. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával
fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a
Szervező viseli. . A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és
ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz
eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
6.4. A nyeremény átadása
A nyeremény átadása a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel után és velük egyeztetve az adott
napilapok szerkesztőségében kerül sor. A 18. életévét betöltött nyertes Játékos maga veheti át a
nyereményt a helyszíneken személyazonosságának igazolása után. Az átadás-átvétel tényéről
jegyzőkönyv készül.
A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A kisorsolt nyereményt a Szervező –
a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően - a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül
adja át a nyerteseknek..
6.5. Kizárás a játékból
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
-

ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni
próbálja;
nem rendelkezik 2020. január hónapra érvényes előfizetéssel a résztvevő lapok valamelyikére
a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
jelen szabályzat bármely pontját megsérti.
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7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év
alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből,
egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
8. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
8.1 Tájékoztatás
A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes
adataik védelmét.
A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Adat típus:
Játékban
részt
vevő természetes
személy neve







Játékban
részt
vevő természetes
személy lakcíme







Játékban
részt
vevő természetes
személy
telefonszáma







Cél:
Jogalap:
Játékban részt vevő az érintett önkéntes hozzájárulása
nyertes azonosítása,
Játékban
való
részvétel,
Nyeremény
kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő
nyertes értesítése,
egyéb
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítése
Játékban részt vevő az érintett önkéntes hozzájárulása
nyertes azonosítása,
Játékban
való
részvétel,
Nyeremény
kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő
nyertes értesítése,
egyéb
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítése
Játékban részt vevő az érintett önkéntes hozzájárulása
azonosítása,
Játékban
való
részvétel,
Sorsolás
lebonyolítása,
Játékban részt vevő
értesítése,
egyéb
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítése
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Időtartam:
6 hónap

6 hónap

6 hónap

Nyertes játékos
adóazonosító jele



jogszabályi
kötelezettségek
teljesítése



Nyeremény
kézbesítése/átadása

jogi kötelezettség teljesítése, az 8 év
adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény, a
személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény alapján

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről,
kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi
elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:
Mediaworks Hungary Zrt.,
1034 Budapest, Bécsi út 122-124,
adatekezeles@mediaworks.hu
Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra,
helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést
tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti
el:
• cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• telefon: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: naih.hu

9. KAPCSOLAT
A játék kapcsán érdeklődni lehet a +36 94/999-120 -es telefonszámon munkanapokon 08:00 és 16:00
óra között.
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül
elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon
olvasható.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el,
a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező az 5. pontban megjelölt napilapokban ,
valamint a www.mozaikkereso.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja
a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét a www.mozaikkereso.hu oldalon. A
Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a következő napilapokban közzétegye:
Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Tolnai
Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap,
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Heves Megyei Hírlap, 24 óra, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország,
Délmagyarország, Kisalföld.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.
A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben
a Szervező döntését fogadja el irányadónak.
A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.
A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.
Kelt: Veszprém, 2019. november 27.
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