A BLOCKBENPAY REGISZTRÁCIÓT ÖSZTÖNZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
NYEREMÉNYJÁTÉK KEZDETE: 2020. február 28. 11 óra 00 perc
NYEREMÉNYJÁTÉK VÉGE: 2020.augusztus 31. 18 óra 00 perc

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A BlockBenPay fizetési rendszer üzemeltetője, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a
BlockBen Financial Services OÜ (Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Harju tn 6, 10130
Estonia, adószám: EE 102065011, képviseli: Bodnár Viktor) (a jelen szabályzatban a „Szervező”).
A nyereményjáték (a továbbiakban:”Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az Adamsky by
Positive Kft. (Cg.01-09-939522; székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.) mint lebonyolító (a
továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el. A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás
körében teljeskörűen eljár.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező, a 2.6 pontokban meghatározott jogi
személyek körébe nem tartozó jogi személyek, egyéni vállalkozók és egyéni cégek (a
továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik/amelyek a Játék időtartama alatt
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

valós adataik megadásával sikeresen, helyesen és később beazonosításra alkalmas
módon megadják adataikat a 2020.blockbenpay.com weboldalon (a továbbiakban:
Előregisztráció)
Előregisztrációjukat a sikeres előregisztráció visszaigazolását követő 90 napon belül nem
törlik
az Előregisztráció során írásban nem jelzik a Szervező vagy a Lebonyolító
képviselőjének, hogy a Játékban nem kívánnak részt venni

2.2. Szervező felhívja a figyelmet, hogy
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

egy Játékos kizárólag egyszer tud érvényesen előregisztrálni, azonban
adott tulajdonosi körhöz tartozó különböző jogi személyek külön-külön történő
előregisztrálása nem ellentétes a játékszabályzattal
sikeres előregisztrációnak tekint minden olyan folyamatot, amelynek végén az
előregisztrációt a BlockBenPay rendszere visszaigazolta.

2.3. A Játékosok a Előregisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok
esetleges változásaiból eredő, a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai
problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és
Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
2.4. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.
2.5. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Játékból ki vannak zárva azon jogi személyek, egyéni vállalkozók és egyéni cégek, akik
tulajdonosi körük alapján a Szervező vagy a Lebonyolító kapcsolat vállalkozásainak tekinthetők,
valamint a Lebonyolító azon alvállalkozóinak kapcsolat vállalkozásai is, amelyek a Játék
szervezésében részt vesznek.
2.7. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen
játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
2.8. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve
a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
2.9. 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. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2019. február 28. 11 óra 00 perctől kezdődik és 2020.augusztus 31. 18 óra 00 percig
tart. A sorsolást 600 sikeres előregisztráció után bonyolítja a szervező.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremények kisorsolását az 600 sikeres előregisztráció
megtörténte előtt is lebonyolítsa, amennyiben üzleti érdekei ezt szolgálják.

4. A JÁTÉK MENETE
4.1. ELSŐ KATEGÓRIÁS NYEREMÉNYEK
A Játék időtartama alatt sikeresen regisztráló Játékosok között Lebonyolító a Játék befejezését
követően közjegyző jelenlétében az 5.1.1 pontban leírt ajándékok tekintetében összesen 4 (négy)
nyertest és 3 (három) pótnyertest sorsol ki. Lebonyolító a sorsolás időpontját később teszi közzé,
legalább 48 órával a sorsolás időpontját megelőzően. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó
közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.
4.2. MÁSODIK KATEGÓRIÁS NYEREMÉNYEK
A Játék időtartama alatt sikeresen regisztráló Játékosok között Lebonyolító a Játék befejezését
követően közjegyző jelenlétében az 5.1.2 pontban leírt ajándékok tekintetében összesen 1 (egy)
nyertest és 3 (három) pótnyertest sorsol ki. Lebonyolító a sorsolás időpontját később teszi közzé,
legalább 48 órával a sorsolás időpontját megelőzően. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó
közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.
4.3. HARMADIK KATEGÓRIÁS NYEREMÉNYEK
A Játék időtartama alatt sikeresen regisztráló Játékosok között Lebonyolító a Játék befejezését
követően közjegyző jelenlétében az 5.1.3 pontban leírt ajándékok tekintetében összesen 1 (egy)
nyertest és 3 (három) pótnyertest sorsol ki. Lebonyolító a sorsolás időpontját később teszi közzé,
legalább 48 órával a sorsolás időpontját megelőzően. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó
közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.
4.4. NEGYEDIK KATEGÓRIÁS NYEREMÉNYEK
A Játék időtartama alatt sikeresen regisztráló Játékosok között Lebonyolító a Játék befejezését
követően közjegyző jelenlétében az 5.1.4 pontban leírt ajándékok tekintetében összesen 2 (kettő)
nyertest és 3 (három) pótnyertest sorsol ki. Lebonyolító a sorsolás időpontját később teszi közzé,

legalább 48 órával a sorsolás időpontját megelőzően. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó
közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.
4.5. ÖTÖDIK KATEGÓRIÁS NYEREMÉNYEK
A Játék időtartama alatt sikeresen regisztráló Játékosok között Lebonyolító a Játék befejezését
követően közjegyző jelenlétében az 5.1.5 pontban leírt ajándékok tekintetében összesen 26
(huszonhat) nyertest és 20 (húsz) pótnyertest sorsol ki. Lebonyolító a sorsolás időpontját később teszi
közzé, legalább 48 órával a sorsolás időpontját megelőzően. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi
Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.
4.6. HATODIK KATEGÓRIÁS NYEREMÉNYEK
A Játék időtartama alatt sikeresen regisztráló Játékosok között Lebonyolító a Játék befejezését
követően közjegyző jelenlétében az 5.1.6 pontban leírt ajándékok tekintetében összesen 29
(huszonkilenc) nyertest és 20 (húsz) pótnyertest sorsol ki. Lebonyolító a sorsolás időpontját később
teszi közzé, legalább 48 órával a sorsolás időpontját megelőzően. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr.
Gálfi Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.
4.7. HETEDIK KATEGÓRIÁS NYEREMÉNYEK
A Játék időtartama alatt sikeresen regisztráló Játékosok között Lebonyolító a Játék befejezését
követően közjegyző jelenlétében az 5.1.7 pontban leírt ajándékok tekintetében összesen 43
(negyvenhárom) nyertest és 20 (húsz) pótnyertest sorsol ki. Lebonyolító a sorsolás időpontját később
teszi közzé, legalább 48 órával a sorsolás időpontját megelőzően. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr.
Gálfi Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.
4.8. NYOLCADIK KATEGÓRIÁS NYEREMÉNYEK
A Játék időtartama alatt sikeresen regisztráló Játékosok között Lebonyolító a Játék befejezését
követően közjegyző jelenlétében az 5.1.8 pontban leírt ajándékok tekintetében összesen 1 (egy)
nyertest és 3 (három) pótnyertest sorsol ki. Lebonyolító a sorsolás időpontját később teszi közzé,
legalább 48 órával a sorsolás időpontját megelőzően. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó
közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.
4.9 CSOMAG NYEREMÉNYEK
A Játék időtartama alatt sikeresen regisztráló Játékosok között Lebonyolító a Játék befejezését
követően közjegyző jelenlétében az 5.1.9 pontban leírt ajándékok tekintetében összesen 15 (tizenöt)
nyertest és 3 (három) pótnyertest sorsol ki. Lebonyolító a sorsolás időpontját később teszi közzé,
legalább 48 órával a sorsolás időpontját megelőzően. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó
közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1. A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra (továbbiakban együtt: „Nyeremény”):
5.1.1.

Első kategóriás nyeremények: összesen 4 (négy) darab, wellness hétvége a debreceni

5.1.2.

Erdőspuszta Club Hotelben.
Második kategóriás nyeremény: összesen 1 (egy) darab, Huawei P30 Dual sim

5.1.3.

okostelefon.
Harmadik kategóriás nyeremény: összesen 1 (egy) darab, Lenovo V130 laptop.

5.1.4.
5.1.5.

Negyedik kategóriás nyeremények: összesen 2 (kettő) darab, Fitbit óra.
Ötödik kategóriás nyeremények: összesen 26 (huszonhat) darab, promóciós

5.1.6.

napszemüveg.
Hatodik kategóriás nyeremények: összesen 29 (huszonkilenc) darab, promóciós póló.

5.1.7.

Hetedik kategóriás nyeremények: összesen 43 (negyvenhárom) darab, egyenként

5.1.8.
5.1.9.

bruttó 1000 Ft értékű Netpincér kupon.
Nyolcadik kategóriás nyeremény: összesen 1 (egy) darab, 2 Drive elektromos roller.
Az ötödik, hatodik és hetedik kategóriás nyeremények egy részét a Szervező
csomagban sorsolja, az alábbi módon és mennyiségben: promóciós póló,
napszemüveg, Netpincér kupon. Összesen 15 (tizenöt) darabot.

5.2. A Nyeremény másik Játékosra átruházható, de készpénzre nem váltható és ki nem cserélhető.
5.3. Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon
keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott
Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.
5.4. Lebonyolító a nyeremények nyerteseit a sorsolást követő 72 órán belül értesíti a nyertes által a
Regisztrációkor megadott e-mail címen (a továbbiakban: „Értesítés”). A nyertes Játékos
köteles 48 órán belül válasz e-mailben visszaigazolni az Értesítést és jelezni, hogy a
nyereményre igényt tart, illetve a nyeremény kézbesítéséhez szükséges címet, továbbá a
nyeremény átvételére jogosult kontaktszemély adatait megírni. Amennyiben az Értesítés
visszaigazolását elmulasztja, úgy Játékos az adott nyeremény vonatkozásában kizárásra kerül és
Lebonyolító az adott nyereményre vonatkozóan tartalék nyertest jelöl ki az adott nyeremény
vonatkozásában kisorsolt pótnyertesek közül. A pótnyertesek értesítése a nyertesek értesítésével
megegyező folyamatként zajlik.
5.5. A nyereményeket Lebonyolító (vagy a Lebonyolító partnere) futárszolgálattal vagy postai úton
juttatja el a megadott címre az Értesítés visszaigazolását követő 60 naptári napon belül. A
nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a
megjelölt határidőn belül sor kerüljön. Az együttműködési kötelezettség magába foglalja a pontos
és valós kézbesítési cím megadását, amely a sikeres kézbesítés feltétele. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremények átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető.
Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
5.6. A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetőek. Meghatalmazott lehet minden legalább
korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és
mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja.
A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve,
anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.
5.7. Lebonyolító a Nyereményeket és a nyerteseket a nyereményjáték meghirdetésére szolgáló
weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok cégneve és
székhelye (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a
Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
5.8. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen
felelősség nem terheli a nyeremények kézbesítésére vonatkozóan, illetve a kézbesítés során
keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség
nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen
felmerülő költségek a Játékost terhelik.

7. PANASZBEJELENTÉS
A Játékkal kapcsolatban bejelentések a blockben@adamsky.hu e-mail címen tehetők meg.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a
nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával
szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban
a Szervezőtől, illetve Lebonyolítótól nem követelheti.
8.2. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,
meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló
hálózatot 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.
8.3. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
8.4. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.5. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található
bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek
felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik
felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért,
amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő
működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából
keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból,
jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.
8.6. A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok
elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot
meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének
kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
8.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
8.8. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű
felelősséget vállalnak.
8.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot
indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését, illetve megszüntetését is.
Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a
mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2020. augusztus.10.
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