
JÁTÉKSZABÁLY 

 

A játék elnevezése: Nyeremény piramis 

A játék időtartama:  

A játék 2019. január 21-én (hétfőn) indul, és 20 napig, azaz 2019. február 9-ig 

(szombatig) tart. 

Nyertes: A játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint 

a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal 

rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes 

személy vehet részt. A játékban nem vehetnek részt a Lapcom Kiadó Zrt. munkatársai 

és közeli hozzátartozóik. 

Nyeremény: tárgynyeremény. A nyeremény másra át nem ruházható. Egy játékos 

többször is nyerhet. 

A játék menete: 

A játék ideje alatt a Kisalföldben naponta megjelentetünk egy-egy kivágandó 

játékszelvényt (összesen 18 alkalom). Ezekből gyűjtsön össze három darabot, és 

válaszoljon helyesen a hetente egy alkalommal megjelenő játékszelvényeken található 

játékkérdésekre. Attól függően, hogy melyik nyereményre szeretne pályázni, vágjon ki 

a nyereménypiramisban jelzett számú Bors logót a játék ideje alatt megjelenő Bors 

szórakoztató napilap címoldaláról a megjelenés dátumával együtt. A Kisalföldből 

kivágott megfelelő számú szelvényt, a megfelelő számú Bors napilap logót és egy 

játékszelvényt kitöltve együtt küldje be a nyereményhez tartozó jeligével ellátott lezárt 

borítékban a 9002 Győr, Pf. 28. címre, 2019. február 15-ig. 

Wellnesspihenés: 

Gyűjtsön össze és vágjon ki három darabot a Kisalföld napilapban megjelent 

szelvényekből, válaszoljon helyesen a játékkérdésre, és három darab a Bors napilap 

címoldaláról kivágott logóval együtt küldje be WELLNESS jeligével a 9002 Győr, Pf. 

28. címre.  

Kényezetető csomag: 

Gyűjtsön össze és vágjon ki három darabot a Kisalföld napilapban megjelent 

játékszelvényekből, válaszoljon helyesen a játékkérdésre, és kettő darab a Bors 

napilap címoldaláról kivágott logóval együtt küldje be KÉNYEZTETŐ CSOMAG 

jeligével a 9002 Győr, Pf. 28. címre.  

 



Okosóra: 

Gyűjtsön össze és vágjon ki három darabot a Kisalföld napilapban megjelent 

játékszelvényekből, válaszoljon helyesen a játékkérdésre, és egy darab a Bors napilap 

címoldaláról kivágott logóval együtt küldje be OKOSÓRA jeligével a 9002 Győr, Pf. 28.  

címre.  

Nyeremények: 

1 x 2 fő részére szóló 3 nap/2 éjszakás wellnesspihenés a móri Hétkúti Wellness 

Hotel**** és Lovasparkba 

9 x kényeztető csomag (a csomag tartalma: 1db ORION kávéfőző, 2db Naturtex párna, 

2db Naturtex paplan) 

27 x Smarttime bluetooth GT-08 okosóra 

Sorsolás: 

2019. február 20. A pályázatok beérkezési határideje: 2019. február 15.  

 

A sorsolás 10 órakor közjegyző jelenlétében, a Kisalföld kiadójában történik (cím: 9021 

Győr, Újlak u. 4/a). A nyertesek nevét a sorsolást követően a Kisalföld napilapban 

közöljük. 

 

A Lapcom Kiadó Zrt. vállalja a nyertesek nevében a nyereménnyel kapcsolatban 

felmerülő adó megfizetését. 

Nyerési esély fokozása: 

A Nyeremény piramis játék időtartama alatt egy játékos több sorozatot is beküldhet a 

Kisalföldben megjelent játékszelvényekből és a Bors napilap címoldaláról kivágott 

logókkal. 

Nyereményfelvétel: 

A tárgynyereményeket a Nyertesek személyesen vehetik át, vagy postai úton juttatjuk 

el hozzájuk. A nyertes helyett írásbeli meghatalmazottja is jelentkezhet a 

nyereményért. A meghatalmazást két tanú aláírásával (lakcím, személyi igazolvány 

száma) kell ellátni, valamint tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott 

személyi adatait is. 

Egyéb szabályok: 

1.) Egy borítékban csak a három darab Kisalföldből kivágott játékszelvényt kell 

beküldeni a játékszelvényen található játékkérdésre adott helyes válasszal és kitöltött 

adatokkal együtt valamint annyi a Bors napilap címoldaláról kivágott Bors logóval, 

amelyik nyereményre a játékos pályázott (egy, kettő vagy három). Ha a játékos egy 



borítékban nem pontosan három darab Kisalföldből kivágott játékszelvényt, vagy a 

feltett kérdésre helytelenül válaszol, vagy nem annyi kivágott Bors logót tett a 

borítékba, mint amennyi a jelige alapján meghatározott nyereményhez tartozik vagy a 

Bors logó alatt nem látszódik a napilap megjelenési dátuma, az érvénytelen 

pályázatnak minősül. Érvénytelen pályázatnak minősül az is, ha a játékos nem, vagy 

hiányosan tölti ki az adatmezőt. 

2.) A sorsoláson csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik az eredeti – 

kiadványokból kivágott –, nevükkel, címükkel, telefonszámukkal kitöltött szelvényeket 

és a Bors napilap címoldaláról kivágott logókat juttatják vissza a LAPCOM Kiadó 

Zrt./Kisalföld napilaphoz akár személyesen, akár postai úton. A LAPCOM Kiadó Zrt. 

vagy megbízottja jogosult ellenőrizni az adatok valódiságát, s kizárhatja a valótlan 

adatokat tartalmazó vagy a természetes személy azonosításához szükséges adatokat 

hiányosan tartalmazó szelvényt. 

3.) A sorsoláson kihúzott pályázatok helyességét a sorsolási bizottság a húzások után 

egyenként ellenőrzi. Érvényesnek csak az a pályázat minősül, amelyben a három 

darab Kisalföld játékszelvény van, a beküldendő adatszelvényen feltett kérdésre a 

helyes válasz szerepel, a játékos kitöltötte az adatmezőt és annyi a Bors címoldaláról 

kivágott Bors logó van a borítékban, amennyi a megpályázott nyereményhez tartozik 

(egy, kettő vagy három) és látszik a Bors napilap megjelenési dátuma is. Amennyiben 

a kihúzott pályázat érvénytelen, póthúzásra kerül sor, amelyek száma maximálisan 10 

lehet. 

4.) A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A 

játékszabályok elfogadásával minden játékos tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye 

(pontos cím nélkül) megjelenik a Kisalföldben. 

5.) A játékkal kapcsolatban érdeklődhet a 96/504-438-as telefonszámon 

munkanapokon 10–16 óráig. 

6.) A játékban részt vehet minden 18. évet betöltött természetes személy, kivéve a 

LAPCOM Kiadó Zrt. munkatársai és közeli hozzátartozóik. 

7.) A játék részletes szabályzata megtalálható a www.kisalfold.hu oldalon. 

8.) A Lapcom Zrt. a megadott személyes adatokat csak a játékkal összefüggésben, a 

játék időtartama alatt és a nyereménykiosztás céljából történő kapcsolattartás és 

adminisztráció céljából kezeli. 

9) A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja 

át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes nevét és hozzájárulás esetén fotóját 

a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló 

audio-, fotó- és videóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár 

részleteiben. 

Adatvédelem: 

http://www.kisalfold.hu/


 
A Nyertes (a játékban való részvétellel) tudomásul veszi azt és kifejezetten hozzájárul 
ahhoz, hogy 
• a LAPCOM Kiadó Zrt. mint adatkezelő a személyes adatait a játékkal 
összefüggésben, a játék időtartama alatt és a nyereménykiosztás céljából történő 
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; 
• a Nyertes nevét és a lakcímében foglalt településnevet a LAPCOM Kiadó Zrt. minden 
további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan 
nyilvánosságra hozza. 
A megadott adatok kezelője a LAPCOM Kiadó Zrt. mint adatkezelő. 
Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a www. kisalfold.hu oldalon. 
 
A LAPCOM Kiadó Zrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos 
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A LAPCOM Kiadó Zrt. az alábbi 
címeken bármikor lehetőséget biztosít a Nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen 
személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. 
A LAPCOM Kiadó Zrt. fizikai címe: 9021 Győr, Újlak u. 4/a, e-mail-címe: 
adatkezeles@lapcom.hu 
Ezenkívül a Nyertest megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 
Amennyiben a tiltakozása alapján a LAPCOM Kiadó Zrt. által meghozott döntéssel 
nem ért egyet, úgy a Nyertes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 
 
A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a 
Játékszabályzat minden rendelkezését.  
 
A Szervező fenntartja a jogot a játékszabályzat megváltoztatására.  
 
 
Győr, 2019. január 14.  
 


