
Az Aquaticum Debrecen Kft. 

„2023. DUPLA SZÜLETÉSNAPI ÉV - EGYMILLIÓ ÉLMÉNY AZ 

AQUATICUMMAL” 

nyereményjátékának hivatalos szabályzata 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

A játék szervezője a Cégbíróságon 09-09-002758 cégjegyzékszám alatt bejegyzett Aquaticum 

Debrecen Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.), a továbbiakban: 

„Játékszervező”, „Szervező” vagy „Aquaticum”, nyereményjátékot szervez Magyarországon 

„2023. Dupla születésnapi év - Egymillió élmény az Aquaticummal” címmel, 2023.02.01-től 

2023.11.30-ig terjedő részvételi időtartammal. 

 

2. NYEREMÉNY 

A nyereményjáték során az alábbi nyeremények megszerzésére nyílik lehetőség 

(nyereménylista): 

I., II., és III. negyedévet követő sorsolásokon („Negyedéves sorsolások” – 2023. április 12., 

2023. július 12., 2023. október 12.): 

- 1 darab, 2 fős 2 éjszakára szóló szállásutalvány sorsolásonként az Aquaticum Termál 

és Wellness Hotel vonatkozásában, mely az aktuális negyedév során a jelen 

szabályzatban taglalt feltételeket teljesítő szállóvendégek között kerül kisorsolásra, 

- 1 darab, 10 alkalomra szóló, „Aquaticum Spa Mediterrán Élményfürdő 

ajándékbelépő” sorsolásonként az Aquaticum Spa vonatkozásában, mely az aktuális 

negyedév során a jelen szabályzatban taglalt feltételeket teljesítő fürdővendégek 

között kerül kisorsolásra. 

 

A 2023. december 13-án megtartott fődíjsorsoláson „nettó egymillió forint” kerül 

kisorsolásra, informatikai rendszer igénybevételével, közjegyző jelenlétében. 

 

AQUATICUM HOTEL SZÁLLÁSUTALVÁNY 

2 fős 2 éjszakára 2 felnőtt részére szóló szállásutalvány, mely a következőket tartalmazza: 

elhelyezés 1 db kétágyas szobában; szállás félpanziós ellátással (svédasztalos reggeli, ill. 

vacsora); az Aquaticum Termálfürdő és a Mediterrán Élményfürdő üzemelő medencéinek, 

valamint a szaunák korlátlan igénybevétele; fürdőköpeny használat; parkolás. Idegenforgalmi 

adó külön fizetendő 18 éves kor fölött. Érvényes: sorsolás időpontjától számított egy éven 

belül a szállodával előre egyeztetett időpontban, a kiemelt szezonok kivételével, a szabad 

kapacitás függvényében. Az érvényesség hosszabbításának feltételeiről a szálloda 



elérhetőségein tájékozódhat. A nyereményeket az Aquaticum biztosítja, az utalvány tovább 

nem értékesíthető, kereskedelmi forgalomba nem hozható. 

 

AQUATICUM SPA AJÁNDÉKUTALVÁNY 

Tíz belépésre jogosító „Aquaticum Spa Mediterrán Élményfürdő ajándékbelépő”, melyet a 

nyertes az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben tud felhasználni a belépő kiállításától 

számított 3 hónapon belül. Az ajándékbelépő névre szóló, azonban a felhasználása nem egy 

személyhez kötött. Más akcióval nem összevonható. A nyereményeket az Aquaticum 

biztosítja. Az ajándékbelépők készpénzre nem válthatók. 

 

„NETTÓ EGYMILLIÓ FORINT” 

Főnyereményként Játészervező a nyertes Játékos által megjelölt bankszámla javára átutalással 

fizet ki 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) összeget a 2023-ban érvényes Személyi 

Jövedelemadó mértékével megnövelten. Játékszervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét 

arra, hogy nyereménye után Személyi Jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség 

terheli, melynek teljesítéséről ő köteles gondoskodni.   

 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A játékból ki vannak zárva azok a személyek, akik közvetlenül vagy közvetve részt vettek a 

játék kidolgozásában, ezeknek a Ptk. 685 § (b) pontja szerint minősülő hozzátartozói (azonos 

családnév, azonos értesítési cím), a Játékszervező munkatársai és ezek közeli hozzátartozói. 

A játékban való részvétel a jelen szabályzat teljeskörű, valamennyi rendelkezésére kiterjedő 

elfogadásával jár. 

A szabályzatban foglalt részvételi feltételek megsértése a részvétel érvénytelenségéhez vezet. 

A nyereményjátékban „Játékosnak” az tekinthető, akire a nyereményjátékban való részvétel 

feltételei teljesülnek. 

3.1. Az Aquaticum Termál és Wellness Hotel vonatkozásában: 

- A Játékban azok a minimum 18. életévüket betöltött, magyarországi állandó 

lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár természetes személyek vehetnek részt, 

akik a Játék ideje alatt kitöltik a Szervező https://nyeremenyjatek.aquaticum.hu/ 

weboldalán az online regisztrációs űrlapot, feliratkoznak az Aquaticum hírlevél-

szolgáltatásának igénybevételére, elfogadják jelen szabályzatot és a „Regisztráció 

befejezése” gombra kattintva sikeresen beküldik az űrlapot. A Játékban való részvétel 

a szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

- A Játékos legalább egy éjszakára megszáll az Aquaticum Debrecen Termál és 

Wellness Hotelben („Hotel”) (Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.) félpanziós 

vagy teljes panziós ellátással. 

https://nyeremenyjatek.aquaticum.hu/


- A Játékosnak regisztrálnia kell a játékra, ahol egyértelműen, azonosítható módon 

szükséges megadnia a saját nevét, e-mail címét és a foglalásához tartozó 

szobafoglalási sorszámot. 

- A szobafoglalási sorszámot a https://booking.aquaticum.hu/ oldalon történt foglalást 

követően kapott automatikus visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben ez nem áll a 

Játékos rendelkezésére, a Hotel elérhetőségein jelezve 2023. november 30-ig kérheti a 

visszaigazolás ismételt elküldését. 

- A Játékos a részvételre jogosító online nyereményjáték űrlapot a kijelentkezéskor 

kapott számla fényképének feltöltésével teljeskörűen kitölti. 

- A Játékos a Hotelben a számláján szereplő valamennyi igénybe vett szolgáltatás 

ellenértékét - köztük a szoba és a vendéglátás szolgáltatások árát is - legkésőbb a 

kijelentkezéskor kifizeti, és a számlát a saját nevére kéri. 

- A játék feltételeit teljesítő szállás-igénybevételnek egy számlán kell jelen lennie. 

- A Játékos a szobát közvetlenül, harmadik fél (közvetítő) beiktatása nélkül foglalta le a 

szálloda weboldaláról elérhető foglalási motorban, és a foglalásról foglalási számmal 

ellátott visszaigazolást kapott. 

- A negyedéves sorsolásokon a játékos legkorábban 2023.02.01-jei távozással és 

legkésőbb 2023.09.30-i távozással jogosult részt venni. 

- A decemberi fődíj sorsoláson a játékos legkorábban 2023.02.01-jei távozással és 

legkésőbb 2023.11.30-i távozással jogosult részt venni. 

3.2. Az Aquaticum Spa vonatkozásában: 

- A Játékban azok a minimum 18. életévüket betöltött, magyarországi állandó 

lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt 

kitöltik a Szervező https://nyeremenyjatek.aquaticum.hu/ weboldalán az online 

regisztrációs űrlapot, feliratkoznak az Aquaticum hírlevél-szolgáltatásának 

igénybevételére, és elfogadják jelen szabályzatot. 

- A Játékos a nyereményjáték időtartama alatt legalább egy alkalommal vásároljon 

fürdőbelépőt. 

- A játékban való részvételhez legalább 5 000 Ft értékű részletező/számla megléte 

szükséges, melyet a játékos a nyereményjáték időtartama alatt váltott meg.  

- A Játékos vásárlást követően teljeskörűen kitölti a részvételre jogosító online 

nyereményjáték regisztrációs űrlapot. 

- A részletező/számla kizárólag Aquaticum Mediterrán Élményfürdő fürdőszolgáltatást 

és/vagy Szaunacentrum és/vagy Szaunavilág és/vagy Termálfürdő és/vagy Strand 

szolgáltatást és/vagy a Mediterrán Étteremben történő vendéglátás szolgáltatást 

tartalmazhat. 

- A Debreceni Egyetem Fürdőgyógyászati Osztálya által nyújtott szolgáltatások, 

valamint a Mediterrán Élményfürdő területén található Lillavadi Thai masszázs szalon 

szolgáltatásai nem tartoznak az Aquaticum Spa fürdőszolgáltatásainak köréhez, ilyen 

módon ezen szolgáltatások igénybevételével nem lehet érvényes nyereményjáték 

regisztrációt végezni. 

https://nyeremenyjatek.aquaticum.hu/


- A negyedéves sorsolásokon a Játékos legkorábban 2023.02.01-jei szolgáltatás 

igénybevétellel és legkésőbb 2023.09.30-i szolgáltatás igénybevétellel jogosult részt 

venni. 

- A decemberi fődíj sorsoláson a Játékos legkorábban 2023.02.01-jei szolgáltatás 

igénybevétellel és legkésőbb 2023.11.30-i szolgáltatás igénybevétellel jogosult részt 

venni. 

- Amennyiben a Játékos a meghatározott részvételi feltételeket teljesíti, úgy 

alkalmanként egyszer jogosult kitölteni a nyereményjáték regisztrációs űrlapot 

függetlenül attól, hogy egyszerre (egy részletezőn/számlán rögzítve) kétszer-, vagy 

akár többször is elkölt 5 000 Ft-ot. Ugyanakkor a Játékszervező lehetőséget biztosít 

következő alkalommal, a feltételek ismételt teljesítése esetén (újabb jegyvásárlás és 

5000 forintot elérő összegű részletező/számla megléte esetén) újabb regisztrációt 

végezni. 

- A minimum 5 000 Ft értékű szolgáltatás vásárlásnak egy részletezőn vagy számlán 

kell megjelennie. Több részletezőből vagy számlából a játékban feltüntetett összeg 

nem tevődhet össze. 

 

3.3. Az Aquaticum Termál és Wellness Hotel és az Aquaticum Spa vonatkozásában 

(közös szabályok): 

- A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel. A Játékos téves 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékban való 

részvétel feltétele a teljes, valósághű regisztráció, beleértve a Játékszabályzat és 

Adatkezelési Nyilatkozat Játékos által történő elfogadását, valamint az Aquaticum 

hírlevélszolgáltatására történő feliratkozást. A valóságnak nem megfelelő adatokat 

megadó regisztráló, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból 

kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére. 

- A játékra történő regisztrációnak, a hírlevélre történő feliratkozást is beleértve a Játék 

időtartama alatt (2023. február 1. napja, 00 óra 01 perc és 2023. november 30. napja 

23 óra 59 perc között) kell meg kell történnie. 

- Az egy Játékos által végzett érvényes regisztrációk száma nem korlátozott, 

amennyiben minden regisztráció teljesíti a fent megadott feltételeket. 

- A nyeremény átvétele csak az esetben lehetséges, ha a Játékos rendelkezik a játékban 

szereplő részletezővel vagy számlával vagy ezek elektronikus másolatával, ezért azt 

szükséges megőriznie a fődíj sorsolást követő díjátadásig.  

- A játékos az online regisztrációs űrlap kitöltésével elfogadja, hogy a megadott 

személyes adatait az Aquaticum Debrecen Kft. hírlevélküldési céllal felhasználja. 

- A regisztrációs űrlap kitöltése során megadott adatokban a játék időtartama alatt nem 

lehet változtatni. 

- A részletezővel/számlával annak kiállítási dátumától függetlenül – minden egyéb 

feltétel teljesülése esetén – a játék időtartama alatt bármikor lehet érvényes 

regisztrációt végezni. 

- A negyedéves sorsolások esetében az alábbi kiegészítő szabályok érvényesek: 



o a negyedéves sorsolásokon a naptári negyedévet lezáró hónap utolsó napjáig 

regisztrált részletezők/számlák vesznek részt. A II. és III. negyedévi 

sorsolásokon a korábbi negyedév során már regisztrált részletezők/számlák 

nem vesznek részt. 

o amennyiben a részletezővel/számlával a kiállításának naptári negyedévében 

nem végeztek érvényes regisztrációt, úgy az a játék időtartama alatt – minden 

egyéb feltétel teljesülése esetén – a későbbiekben bármikor megtehető. Ebben 

az esetben a részletező/számla a feltöltése dátuma alapján vesz részt az aktuális 

negyedéves sorsoláson. 

o a IV. naptári negyedévben, azaz október 1-jén és azt követően regisztrált 

részletezők/számlák csak a fődíjsorsoláson vesznek részt. 

- a fődíjsorsoláson valamennyi addigi regisztráció részt vesz, azaz a korábbi, 

negyedéves sorsolásokon már részt vett regisztrációk ismét kisorsolhatók, ez alól nem 

képeznek kivételt a negyedéves sorsolásokon nyertes Játékosok regisztrációi sem. 

 

3.4. Részvétel egyéb feltételei 

 

- A Játékos a nyeremény átvételekor személyazonosító okmánnyal és lakcímkártyával 

igazolja magát, továbbá az Aquaticum nyilvántartásában is leellenőrzésre kerülnek a 

jogosultságot igazoló adatok. 

- A Játékos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az online regisztráció során 

feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

- A Játékos a nyereménylistában előre meghatározott nyereményt (lásd 2. pont) nyeri. A 

nyertes és pótnyertesek köre a közjegyző jelenlétében megtartott sorsolás során dől el 

(lásd 5. pont).  

 

 

4. JELENTKEZÉS  

4.1. Jelentkezés 

 

A játékra történő jelentkezés a szabályzat 3. pontjában tárgyalt feltételek teljesülése esetén a 

https://nyeremenyjatek.aquaticum.hu/ weboldalán keresztül végezhető el érvényesen. 

 

A weboldalon történő regisztráció során kötelezően és opcionálisan kitöltendő adatokat az 

alábbi pontok tartalmazzák. 

 

4.1.1. Az Aquaticum Termál és Wellness Hotel vonatkozásában: 

A játékra érvényesen regisztrálni a következő adatokkal lehet. Minden mező kitöltése feltétele 

az érvényes regisztrációnak, kivéve, ahol ezt a szabályzat „(opcionális mező)” jelöléssel jelzi. 

- Név és e-mail cím 

- Telefonszám (opcionális mező) 

https://nyeremenyjatek.aquaticum.hu/


- Online foglalási szám, mely a foglaláskor kapott visszaigazoláson szerepel 

- A kijelentkezéskor kapott számláról készült kép (PDF, JPG, PNG, HEIC 

formátumban). Az érvényes regisztrációhoz szükséges a jó minőségű, olvasható kép 

feltöltése, melyen a számla minden adata ellenőrizhető. 

- A véglegesítéshez szükséges az Adatkezelési nyilatkozat és a Játékszabályzat 

elfogadása, valamint a hírlevélre történő feliratkozás jóváhagyása. 

- A regisztráció véglegesítése a „Regisztráció befejezése” gomb megnyomásával 

lehetséges. A sikeres regisztrációról a rendszer felugró üzenetben értesíti a Játékost. 

 

4.1.2. Az Aquaticum Spa vonatkozásában: 

A játékra érvényesen regisztrálni a következő adatokkal lehet. Minden mező kitöltése feltétele 

az érvényes regisztrációnak, kivéve, ahol ezt a szabályzat „(opcionális mező)” jelöléssel jelzi. 

- Név és e-mail cím 

- Telefonszám (opcionális mező) 

- Online (a https://jegy.aquaticum.hu címen elérhető jegyértékesítő rendszerben) történt 

jegyvásárlás esetén az elektronikusan kapott számla sorszáma 

- Pénztárban történt jegyvásárlás esetén a kapott részletező, vagy számla sorszáma 

- A vásárlás összege és dátuma 

- Online történt jegyvásárlás esetén az elektronikusan kapott számla (PDF formátum) 

feltöltése 

- Pénztárban történt jegyvásárlás esetén a kapott részletező vagy számla fényképe (PDF, 

JPG, PNG, HEIC formátumban). Az érvényes regisztrációhoz szükséges a jó 

minőségű, olvasható kép feltöltése, melyen a részletező, illetve számla minden adata 

ellenőrizhető. Pénztárban történt jegyvásárlás esetén a kapott nyugta feltöltése nem 

szükséges, érvényes regisztrációt a „részletező”, vagy – készpénzfizetési számla 

igénylése esetén – a „számla” típusú dokumentummal lehet végezni. 

- A véglegesítéshez szükséges az Adatkezelési nyilatkozat és a Játékszabályzat 

elfogadása, valamint a hírlevélre történő feliratkozás jóváhagyása. 

- A regisztráció véglegesítése a „Regisztráció befejezése” gomb megnyomásával 

lehetséges. A sikeres regisztrációról a rendszer felugró üzenetben értesíti a Játékost. 

 

 

5. A NYEREMÉNYEK KISORSOLÁSA ÉS ÁTVÉTELE 

 

A negyedéves nyeremények nyilvános kisorsolására 2023. április 12., 2023. július 12., 2023. 

október 12. napokon 10:00 órakor, a fődíj sorsolásra 2023. december 13. napon 10:00 órakor 

kerül sor az Aquaticum Debrecen Kft. székhelyén. A sorsolás elektronikusan, informatikai 

rendszer igénybevételével, közjegyző jelenlétében történik. 

 

https://jegy.aquaticum.hu/


A negyedéves sorsolások a 2. pontnak megfelelően egységenként történnek, azaz a Hotel és a 

Spa vendégeként résztvevő Játékosok között külön-külön kerül kisorsolásra a negyedéves 

nyeremény. 

A fődíjsorsolás valamennyi érvényes regisztrációval rendelkező Játékos részvételével közösen 

történik, elektronikusan, informatikai rendszer igénybevételével, közjegyző jelenlétében. A 

Hotel és a Spa vendégeként a játék időtartama alatt részvételi jogot szerzett Játékosok közös 

listára kerülnek. Az azonos nyerési esélyek biztosítása érdekében a fődíjsorsolás listáján 

szereplő, szállóvendégként regisztrált Játékosok a matematika szabályai szerint 23-szoros 

szorzóval felsúlyozva vesznek részt a fődíjsorsoláson. 

 

A nyeremények kisorsolása: a fent megjelölt időpontokban történő sorsolásokon egy 

nyereményhez egy nyertes kerül első körben kisorsolásra. Ezt követően 5 db pótnyertes 

kisorsolására is sor kerül. Ez a metódus egyaránt vonatkozik a negyedéves sorsolásokra és a 

fődíjsorsolásra. 

 

A nyertest a Játékszervező az online regisztráció alkalmával megadott e-mail címen értesíti. 

Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre válaszol, a nyereményről kiállított utalványt a 

Szervező e-mail útján egyeztetett módon adja át a Játékosnak. Amennyiben a nyertes az 

értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt e-mailes értesítést küld. Ha 

a nyertes az ismételt értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, pótnyertes értesítésére 

kerül sor. Amennyiben a pótnyertes 3 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt 

értesítőt küld részére, melyre a pótnyertesnek 2 munkanapon belül van lehetősége válaszolni. 

Abban az esetben, ha a pótnyertes sem jelentkezik, további pótnyertesek értestésére kerül sor 

az első pótnyertes esetében alkalmazott módszertannal. 

 

6. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 

Az adatok egyeztetését követően, az Aquaticum megküldi a nyertes(ek) részére az adott 

nyereményt. A főnyeremény átvételére kizárólag személyesen van mód, mely során a 

személyazonosságát igazoló okmányokkal, a részletezővel/számlával, vagy azok elektronikus 

másolatának bemutatásával igazolását adja a nyereményhez.  

 

Amennyiben az érvényességnek nincs kizáró oka, úgy az Aquaticum az „Egymillió forintos” 

főnyereményt illetve annak adófizetési vonzatával megnövelt összeget, banki átutalás 

formájában adja át a nyertesnek. 

 

A Játékos az online regisztrációs űrlap kitöltésével tudomásul veszi, hogy adatai 

valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges 

értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. 

 

A fődíj nyertes részére történő átadására az Aquaticum meghívja a sajtó munkatársait. A 

Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az átadási eseményen készült 



fénykép, és videófelvétel publikálásra kerüljön, és ezen anyagokban ő megjelenjen. Ezen 

hozzájárulás megadása szükséges feltétele a nyeremény átadásának. 

 

A főnyeremény tényleges átadására Debrecenben az Aquaticum Debrecen Kft. székhelyén 

kerül sor. A főnyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és 

kiadások (pl. a nyertes részletező/számla bemutatásának, valamint a nyeremény átadásának 

helyszínére történő utazási költsége, ehhez kapcsolódóan felmerülő esetleges szállás) a 

nyertest terheli. 

 

Amennyiben a megjelölt időtartamon belül a nyertes, illetve a pótnyertesek a fentebb 

megjelölt módon nem jelentkeznek, a Játékszervező úgy értékeli, hogy a nyertes, illetve a 

pótnyertesek lemondtak a nyereményről. 

 

A nyereménnyel kapcsolatos reklamációkat az Aquaticum Debrecen Kft.-nél kell jelenteni, és 

minden esetben az Aquaticum Debrecen Kft. általános szerződési feltételei, egyéb 

szabályzatai, valamint a jelen Játékszabályzat az irányadóak. A nyertesek magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el a jelen szabályzatot. Amennyiben előfordul, hogy a nyertes nem 

teljesíti a jelen szabályzat követelményeit, a nyereménye nem kerül átadásra és az Aquaticum 

tulajdona marad. 

 

A Játékszervező nem köteles válaszolni a játékosok által (írásban, e-mailen, faxon, telefonon, 

Facebookon, vagy bármely elektronikus és nem elektronikus csatornán) feltett, a játékra, a 

jelen szabályzat értelmezésére vagy alkalmazására, a nyertes személyére vonatkozó 

kérdésekre, a játék lezárultát követően sem. 

 

A negyedéves ajándékutalványok nem visszaválthatók és nem válthatók készpénzre vagy más 

nyereményre. Vis maior esetén, vagy ha a körülmények ezt megkövetelik, a Játékszervező 

fenntartja magának a jogot a felajánlott nyeremény más, azonos értékű nyeremény(ekk)el 

történő helyettesítésére. 

 

A nyereménnyel szemben nincs helye semmiféle kifogásolásnak vagy reklamációnak. A 

nyertes kötelezettséget vállal arra, hogy nem vonja felelősségre a Játékszervezőt a nyeremény 

miatt, különösen annak minősége vagy a nyeremény felhasználásával felmerülő bármilyen 

következmény tekintetében. 

 

A Játékszervező nem tehető felelőssé a nyeremény használatával esetlegesen felmerülő 

káreseményekért/balesetekért. A bármely akadály miatt a visszaadott nyereményt nem adják 

át újra, azok az Aquaticum tulajdonában maradnak. A nyertes így elveszíti a nyereményét 

anélkül, hogy a Játékszervező ezért felelősséggel tartozna. 

 

A nyertesek hozzájárulnak személyazonosságuk és lakóhelyük azonosításához. Az azonosítás 

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 

szóló 1995. év CXIX törvényrendelkezéseinek legteljesebb betartásával történik. A 



személyazonosság vagy a lakcím meghamisított, csalárd, valótlan, koholt, helytelen vagy 

pontatlan megjelölése a részvételből való kizárást vonja maga után.  

 

A negyedéves nyeremények átadásával kapcsolatos adó- és járulékfizetési kötelezettségeket a 

Játékszervező magára vállalja. Emellett a főnyeremény után keletkező szociális hozzájárulási 

adó fizetési kötelezettség teljesítését az Aquaticum Debrecen Kft. átvállalja és egyben felhívja 

a nyertes Játékos figyelmét a pénznyeremény után keletkező személyi jövedelemadó (SZJA) 

fizetési kötelezettség keletkezésére. A nyertes Játékost terhelő SZJA megfizetése a Játékos 

feladata és felelőssége, az adó összegét a Játékszervező ugyanakkor magára vállalja oly 

módon, hogy a nyertes Játékos számára átutalandó nyeremény összegét az adó mértékével 

megnöveli. 

 

 

7. FELELŐSSÉG  

A Játékszervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a játékot vis maior, szándékán 

kívülálló ok, vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani 

vagy annak feltételeit megváltoztatni. 

 

A Játékszervező nem vállal felelősséget továbbá azért, ha egy vagy több Játékos nem ismerte 

meg a jelen szabályzat tartalmát. Minden Játékos a saját felelősségére vesz részt a játékban. 

 

A játékban való részvétellel kapcsolatos bármiféle csalás észlelése esetén a Játékszervező 

jogosult teljesen vagy részben felfüggeszteni, vagy törölni a játékot. Erre az esetre a 

Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket ne adja ki a csalás 

elkövetőinek és/vagy bírósági eljárást kezdeményezzen az elkövetőkkel szemben. 

 

Az elektronikus küldemények esetleges késedelme, elvesztése, sztrájk vagy a küldemények 

továbbítását zavaró események következményeiért a Játékszervező kizárja a felelősségét. Az 

esetleges reklamációikat maguknak a címzetteknek kell közvetlenül a továbbítást végző 

cégeknél megtenniük. 

 

A Játékszervező nem vállal felelősséget: 

- A résztvevők által szolgáltatott információknak, a Játékszervezőnek fel nem róható 

okból való eltűnéséért, 

- A játék akadálymentes lebonyolítását befolyásoló körülményekért, zavarokért.  

 

Minden egyes esetben, amikor a játék akadálymentes lebonyolítását jogosulatlan emberi 

beavatkozás vagy a Játékszervezőn kívülálló ok zavarja meg, a Játékszervező fenntartja 

magának a jogot, hogy a játékot megszakítsa.  

 

 

 



8. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM 

A játékosok tudomásul veszik, hogy a játék keretén belül rögzített azonosító adataik 

szükségesek a játékban való részvételükhöz. A fentnevezett törvények rendelkezései alapján a 

játékban résztvevő valamennyi személy jogosult a saját adataihoz hozzáférni. A Játékszervező 

a játékosok adatait a hatályos jogszabályok (így különösen a 2011. évi CXII. törvény) 

betartásával, bizalmasan kezelik, harmadik félnek nem adják tovább.  

 

A nyereményjáték lebonyolításához bekért személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli a 

Társaság: 

 

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66484/2013. és NAIH-72406 

adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve a feliratkozók részére 

hírlevél küldése 

adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a), és az Infotv. 5. § (1) a) szerinti 

érintetti hozzájárulás 

kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám és e-mail cím  

adatkezelés időtartama: telefonszámot és lakcímet a nyereménysorsolás lebonyolításáig, 

nevet és e-mail címet a leiratkozási nyilatkozatáig 

adattárolás módja: elektronikusan 

 

A játék során a játékos az Aquaticum Spa/Hotel hírlevélküldési szolgáltatására feliratkozik, 

amely által értesülhet az Aquaticum Debrecennel kapcsolatos információkról, az Aquaticum 

eseményeiről és más érdekes hírekről. Hírlevelünket havi 2 alkalommal küldjük, az e-mail 

címen és néven kívül a feliratkozónak semmilyen más adatát nem kezeljük. Az adatkezelés 

bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, melyet ezen az e-mail 

címeken megtehet: spahirlevel@aquaticum.hu és hotelhirlevel@aquaticum.hu 

 

A Játékos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését 

az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. 

Adatkezelő megnevezése: Aquaticum Debrecen Kft. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.09-09-002758 

Adatkezelő székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. 

Adatkezelő e-elérhetősége: kozpont@aquaticum.hu 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni:   

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

mailto:spahirlevel@aquaticum.hu
mailto:hotelhirlevel@aquaticum.hu
http://www.naih.hu/


9. A JELEN SZABÁLYZAT PÉLDÁNYA 

Emlékeztetjük arra, hogy a részvétel magában foglalja a jelen szabályzat teljeskörű 

elfogadását. A jelen szabályzat eredeti példánya az alábbi címen van letétbe helyezve: 

Aquaticum Debrecen Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.). A szabályzat a játék 

időtartama alatt online hozzáférhető és kinyomtatható a https://nyeremenyjatek.aquaticum.hu/ 

honlapról. 

 

 

10. ALKAMAZANDÓ JOG, HATÁSKÖR, ÉRTELMEZÉS 

A játékban való részvétel magában foglalja a jelen szabályzatban szereplő rendelkezések 

teljeskörű elfogadását. A Játékszervező a játék gyakorlati megoldásaira vonatkozó kérdésekre 

nem válaszol a játék teljes tartama alatt. 

 

A Játékszervező bírálja el a jelen szabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a szabályzatban 

nem szabályozott valamennyi kérdést. 

 

Valamennyi csalás vagy a jelen szabályzat megsértése az elkövető játékból való kizárását 

vonhatja maga után, a Játékszervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági 

eljárás kezdeményezésének jogát. 

 

A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni az Aquaticum címére 

(Aquaticum Debrecen Kft., 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.). Reklamációt a Játékszervező 

a játék lezárását (2023.11.30.) követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe. 

 

A jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó. A felmerült vitás kérdéseket a Játékos és a 

Játékszervező megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy 

az illetékes bíróság a Debreceni Járásbíróság.  

 

 

Debrecen, 2023.01.31. 


