
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon lebonyolításra kerülő Hungaroring E-sport Bajnokság Játékra vonatkozóan 

 
A Játék Szervezője, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt.17-19.; Cg. 01-09-174466; 
adószám: 24386106-2-42 – a továbbiakban: Szervező) a jelen Játékszabályzatban teszi közzé az általa szervezett, a 
www.mentsdegyszeruen.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) lebonyolításra kerülő Hungaroring E-sport 
Bajnokság Google Form tipp Játék Általános Felhasználási Feltételektől (a továbbiakban: Honlap ÁFF) eltérő különös 
szabályait. 
 
Amely kérdésben a jelen Szabályzat nem rendelkezik, ott a Honlap ÁFF szabályai alkalmazandók. Ahol a Honlap ÁFF a 
jelen Szabályzattól eltér, ott a jelen Szabályzat alkalmazandó. 
 
A jelen Szabályzatban használt fogalmak megegyeznek a Honlap ÁFF-ben használt fogalmakkal. 
 

1. A Játék időtartama és egyéb adatai: 
 
A Játék kezdő időpontja:   2020. 06. 05. 00:01 óra 
A Játék záró időpontja:   2020. 06. 24. 24:00 óra 
A Főjáték Nyereménye:  Egy darab 100.000 Ft összeggel feltöltött Prepaid Meglepetés bankkártya 
Az Aljáték Nyereménye:  Egy darab, Michelisz Norbert kézírásával dedikált M1RA baseball sapka, és egy darab, 
M1RA csapatpóló  
 

2. A Játékban történő részvétel feltételei: 
 
A Játékkal a hírlevélre feliratkozóknak kíván a Szervező kedvezni és a hírlevél feliratkozók számára nyújt a hírlevél 
feliratkozásukért cserébe előnyt azáltal, hogy ők részt vehetnek a jelen Játékban. A Játék tehát azok számára 
elérhető, akik a Játékra jelentkezéssel egyidejűleg hírlevélre is feliratkoznak. A Játékos a hírlevél küldéshez és a 
játékban történő részvételhez történő hozzájárulását önkéntesen adja meg. A hírlevél feliratkozás későbbi 
visszavonása nem érinti a Játékos Játékkal kapcsolatos jogait, nyereményét., az hátrányt nem okoz a Játékosnak. 
 
A Játékban az a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár természetes személy vehet részt, 

aki a jelen Játék kezdő-és záró időpontja között a Szervező által internetes közösségi csatornán közzétett Google 

jelentkezési íven keresztül megadja nevét, e-mail címét, a Hungaroring E-sport Bajnokság nyertesére vonatkozó 

tippjét, és feliratkozik a Szervező mentsdegyszeruen.hu e-mail hírlevelére. 

A Játékban való részvételhez és a Játék lebonyolítása céljából történő adatkezeléshez a Szervező a fenti űrlapon 

hozzájárulást kér a Játékostól. Ha a Játékos nem adja meg a Játékkal kapcsolatos adatkezeléshez a hozzájárulását, 

akkor sajnos a Játékos nem tud a Játékban részt venni, mivel adatkezelési hozzájárulási jogalap nélkül a Szervező 

nem tudja a Játékos adatait kezelni a Játék céljára, azt nem tudja a sorsolásban használni és nem tudja a 

nyereményről tájékoztatni, részére a nyereményt átadni. A Játékos a hozzájárulását az adatkezeléshez önkéntesen 

adja meg. A hozzájárulás szabadon, bármikor visszavonható, azonban a sorsolás előtt történő visszavonás esetén a 

Játékos sajnos nem tud részt venni a fenti okok miatt a sorsolásban. 

3. Sorsolás 
 

A Főjáték sorsolás időpontja: 2020. 06. 25. 10:00 óra 
Az Aljáték sorsolás időpontja: 2020. 06. 25. 11:00 óra 
A sorsolás helyszíne:   Szervező székhelye. 
 

A Főjáték sorsoláson összesen 1 fő nyertes + 3 pótnyertes kerül kisorsolásra. 

Az Aljáték sorsoláson összesen 9 fő nyertes + 3 pótnyertes kerül kisorsolásra. 

 
4. A Játék egyéb speciális szabályai 

 

http://www.mentsdegyszeruen.hu/
http://www.mentsdegyszeruen.hu/


Minden Játékos csak egyszer vehet részt a Főjáték és az Aljáték sorsolásában e-mail címével, és a Hungaroring E-
sport Bajnokság valós versenyzőjének megnevezésével a fentiek szerint rögzített feltételek mellett a Játék 
időtartama alatt.  
 
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései vonatkoznak. 
 
Budapest, 2020.05.22. 


