
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
a 2022. október 24. és 2022. december 05. között 

megrendezendő 
„Szeretne ajándékot MESTER MIKULÁS-tól? 

” promóciós játékra 
 

A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője: 

Az Optima Forma Kft (székhelye: 1044 Budapest, Ezred u. 2., adószáma: 10353550-2-41) 
„Szeretne ajándékot MESTER MIKULÁS-tól?” megnevezéssel promóciós játékot 
(továbbiakban Játék) hirdet Magyarország területén a Játék időtartama alatt legalább egy 
MESTER terméket megvásárló játékosok részére. 

Az Optima Forma Kft e Játékban szervezői, lebonyolítói és adatkezelői szerepet tölt be. 

A Játék időtartama: 2022.11.02. 00:00 órától - 2022.12.05. 24:00 óráig 

A Játék során megnyerhető nyeremények: 7 db 70 000,-Ft értékű TESCO ajándékutalvány. 

Sorsolás: A nyerteseket az Optima Forma háromtagú sorsolási bizottsága sorsolja ki 
2022.12.06-án. 

Ki vehet részt a Játékban? 

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel 
rendelkező, magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal 
rendelkező 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a Játék 
időtartama alatt bármely Magyarországon található elárusítóhely valamelyikében legalább 1 
(egy) db, bármilyen MESTER terméket vásárol és a 

https://www.mester.hu/jatek/ 
oldalon regisztrál a Játékra. 

A vásárlást igazoló számla/blokk/nyugta megléte elengedhetetlen feltétele lesz a 
nyeremények átvételének! 

A MESTER termékeket vásárló cégek, egyéni vállalkozók is részt vehetnek a Játékban 
legalább 1 (egy) MESTER terméket vásárolva. 

Ki nem vehet részt a Játékban?  

A Játékban nem vehet részt a Lebonyolító / Szervező, valamint a Játékban részt vevő 
elárusítóhelyek dolgozói és e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozói. 

A Játékból kizárásra kerülnek azon személyek, akik a regisztrációnál személyes adataik 
megadásakor nem a valóságnak megfelelő – a személyazonosító igazolványukkal – 
igazolható személynevet adnak meg! 

Cégek és egyéni vállalkozók esetén is kötelező a valóságos adatok megadása és azok 
igazolása kérés esetén. 



A Játék menete 

A Játékban részt vehet minden olyan magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel 
rendelkező, magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal 
rendelkező 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes természetes személy, cég és 
egyéni vállalkozó, aki/amely 

o a fenti időtartam alatt valamelyik elárusító helyen (lehet on-line vásárlás is) minimum 
1 (egy) db MESTER terméket vásárol, 

o regisztrál a weboldalunkon a Játékra, ahol megadja adatait, a vásárlást igazoló 
számla/blokk/nyugta adatait, 

o elfogadja a játékszabályzatot és az adatvédelmi rendelkezéseket, és hozzájárul ahhoz, 
hogy szervező a részvétel során megadott adatait a játékkal összefüggésben kezelje, 
és nyertessége esetén nevét és a vásárlás helyét közzé tegye, 

o illetve a számláról/nyugtáról/blokkról készített fotót feltölti a weboldalra. 

Csak olyan számlát/blokkot/nyugtát fogadunk el, amin egyértelműen látható a MESTER 
termék neve, darabszáma, ára! 

Ha a számlán/blokkon/nyugtán nem azonosítható be a MESTER termék a fentiek alapján, 
akkor a játékos felelőssége, hogy gondoskodjon arról, hogy az eladó az elárusítóhely 
pecsétjével és saját aláírásával, valamint a megvásárolt MESTER termék nevének, 
darabszámának és árának feltüntetésével igazolja a számlán/blokkon/nyugtán a MESTER 
termék megvásárlását. 

Egy számlával/nyugtával/blokkal csak egyszer lehet részt venni a Játékban. Ahány vásárlás 
történik annyi a részvételi lehetőség, de 1 (egy) játékos csak 1 (egy) db nyereményt nyerhet 
meg. 

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megvásárolt MESTER 
termékekből a megadott darabszám többszörösét igazolja, abban az esetben is csak 
egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson. 

A játékra annak időtartama alatt, a vásárlás után a Játék weboldalán – a 
www.mester.hu/jatek/ oldalon –az ott felkínált mezőket kitöltve, a játékszabályt és az 
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadva lehet jelentkezni. 

A Játék weboldalán a következő adatokat kérjük: 

 Magánszemélyként vásároltam 

 Egyéni vállalkozóként vásároltam 

 Cég nevében vásároltam 

A fentiekből ki kell választani a megfelelő státuszt, csak utána lehet továbblépni. 

Magánszemély esetén megadandó adatok: teljes saját név, e-mail cím, telefonszám. 

Egyéni vállalkozó esetén megadandó adatok: egyéni vállalkozó neve, azonosítója, e-mail 
címe, telefonszáma 



Cég nevében vásárló esetén: cég neve, adószáma, a regisztráló személy teljes neve, e-mail 
címe, telefonszáma 

Mindhárom esetben meg kell adni a vásárlás helyét (ez a nyugtán látható) 

Mindhárom esetben meg kell adni a számla/blokk/nyugta NAV ellenőrző kódját. 

Mindhárom esetben fel kell tölteni a vásárlás bizonylatát képként. 

Számlát/blokkot vagy nyugtát 2023. március 06-ig meg kell őrizni! 

A játékra nevezőnek hozzá kell járulnia adatainak (személyes, egyéni vállalkozói vagy céges) a 
nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint  
opcionálisan megadhatja hozzájárulását nevének és e-mail címének további marketingcélú 
használatára az adatkezelő Optima Forma Kft részére. 

A Játékra jelentkezés esetén minden pályázó kap egy tájékoztató e-mailt, hogy jelentkezését 
regisztráltuk. 
Bármikor leiratkozhat a tájékoztató e-mailben található link segítségével, melynek 
folyománya, hogy minden adata törlődik a rendszerből. 

A Játékkal kapcsolatos estleges panaszok a mester@optimaforma.hu e-mail címre küldhetők 
el a Játék ideje alatt. 

További tudnivalók 

A Játék 2022.12.05.24. 00 órakor lezárul. Ezt követően nincs lehetőség további 
regisztrációra! 

A nyeremények háromtagú sorsolási bizottság általi sorsolására 2022. december 06-án az 
Optima Forma Kft székhelyén kerül sor. A sorsolás nem nyilvános. Minden helyes 
jelentkezésnek megfeleltetünk egy sorszámot, mely sorszámok egy zsákba kerülnek, és 
onnan kerülnek kihúzásra. Összesen 3*7 db sorszámot húzunk ki. 

Az első hét kihúzott sorszám a nyertesek sorszáma. A következő hét az első tartalék 
nyertesek csoportja, majd a következő 7 a másod körös tartalékosoké. 

Egy játékos a sorsolás alkalmával összesen legfeljebb 1 nyereményt nyerhet. 

A nyertesek csak érvényes nevezéseket beküldő játékosok közül kerülhetnek ki. 

Minden esetben kisorsolunk két tartaléknyertest, akik érvénytelen pályázat vagy 
jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe 
lépni. 

Sorsolás után e-mailben megkeressük a nyerteseket nyeremény átvételi időpont egyeztetése 
miatt felhívva a figyelmet, hogy a nyeremény átvételének feltétele az eredeti számla 
megléte.  

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható számlával/nyugtáva/blokkal nem lehet 
részt venni a Játékban és az ezzel játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A blokkon 



egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a pályázatban megadott adatok mindegyikének, 
valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és a vásárlás mennyiségének. 

Ha valamely nyertes a fenti okoknál fogva a sorsolástól számított 30 napon belül kizárásra 
kerülne a Játékból, akkor az adott nyereményre sorsolt tartaléknyertes veszi át a kizárásra 
került nyertes helyét. 

Mindkét tartalék nyertes esetleges kizárása esetén nincs helye további sorsolásnak. 

A nyeremények a szervező által, előzetes egyeztetést követően kerülnek átadásra lehetőség 
szerint a nyertes pályázat során megadott elárusítóhelyeken. A nyertes játékos köteles 
együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a sorsolást követő 30 napon 
belül (a tartalék nyerteseknek is 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy a nyereményüket 
átvegyék) sor kerüljön. 

A nyeremény átvételekor Átadás-átvételi nyilatkozat kerül aláírásra. 

Ha a nyertes a megbeszélt időpontban nem jelenik meg az elárusítóhelyen, akkor a 
nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tudunk biztosítani, ez a nyertes játékos 
kizárását eredményezi. 

A nyereményeket igyekszünk abban a boltban átadni, ahol a nyertes a MESTER terméket 
vásárolta. 

Adók és közterhekkel kapcsolatos tudnivalók: 

A nyereményhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési 
kötelezettséget az Optima Forma Kft viseli. Az Optima Forma Kft-t a nyeremény fentiek 
szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem 
terheli. 

A Játékos viseli az átvételi helyszínére történő utazási költségeket és a nyeremény 
elszállításának költségét. 

Weboldallal kapcsolatos felelősség 
 
Az Optima Forma Kft. kizárja a felelősségét minden a Weboldalt, illetve az azt működtető 
szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért 
támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a 
nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a 
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 
Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési 
igényt kizár a pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért 
(hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, 
internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely 
okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli 
emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan 
jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá 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. 
 
Az Optima Forma Kft.  fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja 
vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan, rendkívüli 
esemény) bekövetkezésekor. 

 

Budapest, 2022.november 02. 

Optima Forma Kft 


