SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat
(továbbiakban: Játékszabályzat)

1. Játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR)
által kezelt, karbantartott http://www.sparkreativ.hu weboldalon futó „Alkosd meg Te a
SPAR Vitamintáskát” (továbbiakban: Játék) nyereményjátékra az alábbi feltételekkel:

2. A játékban részvevő személyek:
A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a játékos / nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal és a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a
törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos / nyertes cselekvőképtelen,
úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, kétség esetén ennek igazolása szükséges!)
A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk.
szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő
cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a
Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból
automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Játék leírása, menete
A www.sparkreativ.hu oldalról elérhető felületen a „LÁSS NEKI” gomb megnyomásával
érhető el a bevásárlótáska megszerkesztésére alkalmas felület. A program segítségével
különböző alakzatok húzhatóak a reklámtáska felületére, amelyek tetszés szerint
alakíthatóak és mozgathatóak.
A kívánt eredmény elérését követően a vezetéknév, keresztnév, lakóhely és e-mail cím
megadása után a terv közzétételre kerül. A tervre ezután bárki szabadon leadhatja
szavazatát. A terv díjmentes közzétételéhez a készítő a játékszabályzat elfogadásával feltétel
nélkül és kifejezetten hozzájárul.
Az oldalon közzétett tervek közül a legtöbb szavazatot kapó első 40 kerül a döntőbe,
amelyek közül a SPAR által delegált zsűri fogja kiválasztani a 3 legjobbat.
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A zsűri tagjai:
• Feiner Péter (ügyvezető igazgató, SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.)
• Kisantal Gyula (kreatívigazgató, D'Arcy Avenue Reklámügynökség Kft.)
• Soós Gergely (ügyvezető igazgató, Neo Interactive digitális reklámügynökség)
A tervek a www.spar.hu és a www.sparkreativ.hu oldalon is megtekinthetőek lesznek.
Szavazni a www.sparkreativ.hu oldalon lehetséges.
Szavazni bármelyik közzétett tervre lehet. Egy tervre korlátlan számú szavazat adható. Egy
felhasználó többször is szavazhat ugyanarra a tervre, azzal a megkötéssel, hogy ugyanarra a
tervre adott napon csak egy szavazat adható le érvényesen.
Azok a szavazók, akik a kért adatokat hiánytalanul megadják, egy külön sorsoláson vesznek
részt, ahol 100 db 5000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.
A SPAR fenntartja a jogot bármely közzétett terv indoklás nélküli törlésére, ha annak
tartalma bármilyen hatályos jogszabályt sért, gyűlöletkeltő, megfélemlítő, erkölcsileg,
etikailag vagy bármilyen más módon kifogásolható. A törlés okáról SPAR nem köteles
nyilatkozni. Törlés esetén a terv készítője kártérítésre semmilyen jogcímen nem tarthat
igényt.
SPAR jogosult kizárni azon pályázókat a Játékból, akikről a tervek leadása és a szavazásra
nyitva álló időtartam alatt kiderül és hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a szavazatok
megszerzését technikai úton manipulálták jogosulatlan előny elérése céljából, például - de
nem kizárólagosan - abban az esetben ha a szavazatok száma több, mint az adott terv
oldalmegtekintéseinek száma. Az ilyen pályázók kártalanításra semmilyen jogcímen nem
tarthatnak igényt.

4. A játék időtartama
A Játék 2011.05.19. 0.00 órától 2011.06.21. 24.00 óráig tart.
•
•
•
•

Tervek leadása: 2011.05.19. 0.00 órától -2011.06.08. 24.00 óráig
Szavazó hét: 2011.06.09 00.00 órától -2011.06.15 24.00 óráig
Zsűri döntése: 2011.06.20.
Nyertes kihirdetése: 2011.06.21 10.00 órakor

5. Jelentkezés a játékra
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a jelentkező megtervezzen egy reklámtáskát és azt a
kért adatok megadásával közzétegye a weblapon. Ezután bárki szavazhat a tervre, mely
segítségével bejuthat a legjobb 40 terv közé, amelyből a 3 tagú zsűri fogja kiválasztani a
legjobb hármat.
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SPAR jogosult az összes beérkezett terv reprodukálására és annak a bekért adatokkal együtt
bármely módon történő közzétételére. A Játék résztvevői a regisztrációval és a
Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg a szerzői jogi törvény rendelkezéseivel
összhangban hozzájárulnak, hogy az általuk készített tervek a megadott személyes adatokkal
korlátlan ideig közzé legyenek téve a www.sparkeretiv.hu és/vagy spar.hu oldalon. A zsűri
által kiválasztott nyertes a szerzői jogi törvénnyel összhangban vállalja, hogy kifejezetten
lemond a tervekkel kapcsolatos mindennemű díjazásról valamint kizárólagos felhasználási
jogot - melynek során a szerző nem jogosult használni a művet - korlátlan többszörözési és
terjesztési jogot tartalmazó felhasználási szerződés megkötésére vállalnak kötelezettséget a
Játék szervezőjével. A felhasználás díja az első helyezett számára felajánlott nyeremény.
6. Nyeremények, nyertesek

Első három helyezett terv:
Az összes közzétett tervből a legjobb 40 közé azok kerülnek be, amelyek a legtöbb szavazatot
kapják. A szavazók által legjobbnak ítélt 40 tervből a SPAR által delegált 3 tagú zsűri fogja
kiválasztani a legjobb 3 tervet.
A tervekkel kapcsolatos elvérások, amelyek alapján a zsűri kiválasztja a nyerteseket:
• ábrázolás egészséges életmódhoz való kötődése
• felhasználható elemek harmóniája
• formatervezés egyedisége
• ötletesség
• SPAR-hoz köthető megjelenés

Nyeremények:
Első helyezett: 500.000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány + a nyertes terv
alapján SPAR reklámtáska kerül legyártásra, ami a SPAR üzleteiben kerül
értékesítésre
Második helyezett: 250.000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány
Harmadik helyezett: 100.000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány
A legkreatívabb alkotás: 50.000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány
Ha a nyeremény átadása a kiválasztott 3 terv készítőjének felróható bármilyen okból
meghiúsul, úgy SPAR jogosult a 40 döntőbe jutott terv közül a bírálati szempontok alapján a
nyertes tervhez legközelebb álló tervek közül újabb nyertest/nyerteseket választani.
Szavazók közötti sorsolás:
A szavazók közötti sorsoláson azok a felhasználók vesznek részt, akik a szavazáskor a kért
adatokat hiánytalanul megadják.
Ezek között a felhasználók között számítógépes sorsolással 100 db 5000 Ft értékű vásárlási
utalvány kerül kisorsolásra.
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7. Sorsolás
A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, közjegyző
jelenlétében történik, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. Összesen 100 nyertes kerül
kisorsolásra. A résztvevő szavazók közül a sorsolás alkalmával ugyanezen módszerrel 100
pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertes abban az esetben jogosult a nyereményre, ha a
nyertes pályázata utóbb érvénytelennek minősül és valamilyen oknál fogva nem jogosult a
nyeremény átvételére.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
• A neki küldött üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol
• Egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis adatokkal illetve profillal
játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel
• Jelen játék szabályzat bármely pontját megsérti
A nyeremények készpénzre nem válthatóak.

Sorsolás időpontja, helyszíne: 2011.06.17. 10:00 (SPAR Központ, Bicske)

8. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a megadott e-mail címen értesítjük. Amennyiben a megadott
e-mail cím megszűnik, vagy más okból nem elérhető, a nyertes – függetlenül attól, hogy a
neve a játékoldalon a számítógépes programmal végzett sorsolás miatt automatikusan
megjelenik - nem jogosult a nyereményre és helyébe a pótnyertes lép.
A nyertesek listája a www.spar.hu oldalon kerül közzétételre.

9. Nyeremények kézbesítése
A nyereményeket SPAR postán, minden költséget átvállalva vagy előre egyeztetett
időpontban, személyesen illetve egyéb más módon juttatja el a nyertesnek. Személyes
átadás esetén a nyeremény átvételéről kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyhez a
Játékos a játékban való részvétellel feltétel nélkül hozzájárul. A személyes átvétel helyszínére
történő utazás költsége a Játékost terheli.
A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele/igénybe vétele
érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele a Játékosnak
felróhatóan meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető
igénybe és a SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.
10.
A SPAR felelőssége
A SPAR kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából,
a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli
regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött
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értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik
személy által elszenvedett károk tekintetében. Illetéktelen által történt illetve vitássá tett
regisztráció esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül a játékból.
11.
Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során
szolgáltatott személyes adatokat a SPAR a nyertesek megállapítása és a nyeremények
átadása, valamint marketing célú megkeresések céljából kezeli és dolgozza fel, amelyhez a
Játékos a játékban való részvétellel feltétel nélkül hozzájárul. Az adatkezelés során a SPAR
maradéktalanul betartja az adatvédelmi törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek
nem továbbítja.
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét - városnév feltüntetésével - a
Játékszabályzatban leírtak alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a
Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.
12.

Egyéb

SPAR fenntartja a jogot jelen szabályzat bármely pontjának vagy egészének
megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről
felmerülő okok megkövetelik. A szabályzat esetleges módosításai a www.sparkreativ.hu
oldalon lesznek megtekinthetőek
Bicske, 2011. 05. 18.
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