
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

“Fotózkodj kedvenc mesehőseiddel” nyereményjáték  

  

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), 

„Fotózkodj kedvenc mesehőseiddel” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” 

szervez  az alábbi szabályok szerint.        

1. A játék szervezője 

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), a 

továbbiakban „Szervező”.  

2. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban valamennyi 

-  nagykorú,  

- magyarországi lakcímmel rendelkező,  

- cselekvőképes magyar állampolgárságú személy jogosult részt venni,  

- aki nem esik a 3. pont alatti kizárás alá,  

- a Játékban való részvétel ideje alatt aktív, Facebook-fiókkal rendelkezik.  

- a Játék időtartama alatt eleget tesz a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek – a továbbiakban 

„Résztvevő”. 

A Játékban való részvétel a Játékszabály elfogadását jelenti. 

A Szervező a nyertesről készült képeket saját Facebook oldalán megosztja, ennek tekintetében 
pedig kijelenti, hogy a Játék vonatkozásában azt a Facebookon kizárólag népszerűsíteni 
szándékozzuk, azt a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció 
semmilyen módon sem kapcsolódik a Facebookhoz. 

3. A Játékból kizártak 

A Játékban nem vehetnek részt Szervező marketing osztályának dolgozói, illetve a Játékkal kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkatársak, valamint az ők Ptk. 8:1§ szerinti hozzátartozói. 

Figyelem! Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy 18 éven aluli gyermekről kizárólag nagykorú 

személlyel együtt feltöltött, szelfifal előtt készült képek vesznek részt a játékban! A sorsolás előtt 

minden posztot ellenőrzünk, és azok a fotók, amelyek nem felelnek meg a fent leírtaknak, nem 

kerülnek be a sorsolásba. 

Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a 

Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja. 

 

 



4. A Játék időtartama 

A Játék 2022. augusztus 18. 10:00 órától – 2022. október 12. 23:59 óráig tart. A posztok 

feltöltésének ebben az időtartamban kell megtörténnie. A Játék időtartamától eltérő időben feltöltött 

posztok a Játékban nem vesznek részt. 

 

1. játékhét: 2022. augusztus 18 - 2022. augusztus 24. Sorsolás: 2022. augusztus 29. 

2. játékhét: 2022. augusztus 25 - 2022. augusztus 31. Sorsolás: 2022. szeptember 5. 

3. játékhét: 2022. szeptember 1 - 2022. szeptember 7. Sorsolás: 2022. szeptember 12. 

4. játékhét: 2022. szeptember 8 - 2022. szeptember 14. Sorsolás: 2022. szeptember 19. 

5. játékhét: 2022. szeptember 15 - 2022. szeptember 21. Sorsolás: 2022. szeptember 26. 

6. játékhét: 2022. szeptember 22 - 2022. szeptember 28. Sorsolás: 2022. október 3. 

7. játékhét: 2022. szeptember 29 - 2022. október 5. Sorsolás: 2022. október 10. 

8. játékhét: 2022. október 6 - 2022. október 12. Sorsolás: 2022. október 17. 

 

5. A Játék menete 

A Résztvevők úgy vehetnek részt a Játékban, hogy feltöltenek a saját Facebook profiljukra egy fotót 

magukról, amin szerepel a minden Áruházban elhelyezett szelfifal is, és megjelölik az #auchanrubbiz 

hashtaget. 

6. A nyeremények 

A Játék lezárultával a játék kiírásnak megfelelően feltöltő Résztvevők között  

  

● 1. játékhét: 2 db mozijegy a Csizmás, a kandúr - az utolsó kívánság című mozifilm 

premier előtti vetítésére 

● 2. játékhét: 2 db mozijegy a Csizmás, a kandúr - az utolsó kívánság című mozifilm 

premier előtti vetítésére 

● 3. játékhét: 2 db mozijegy a Csizmás, a kandúr - az utolsó kívánság című mozifilm 

premier előtti vetítésére 

● 4. játékhét: 2 db mozijegy a Csizmás, a kandúr - az utolsó kívánság című mozifilm 

premier előtti vetítésére 

● 5. játékhét: 2 db mozijegy a Csizmás, a kandúr - az utolsó kívánság című mozifilm 

premier előtti vetítésére 

● 6. játékhét: 2 db mozijegy a Csizmás, a kandúr - az utolsó kívánság című mozifilm 

premier előtti vetítésére 

● 7. játékhét: 2 db mozijegy a Csizmás, a kandúr - az utolsó kívánság című mozifilm 

premier előtti vetítésére 

● 8. játékhét: 2 db mozijegy a Csizmás, a kandúr - az utolsó kívánság című mozifilm 

premier előtti vetítésére 

 7. A sorsolás menete 

A sorsolás helye: Szervező Központi irodája 

A sorsolásra  gépi sorsolásos (random.org) módszerrel kerül sor. A sorsolásban azok az Facebook user 

nevek vesznek részt, amelyeknek tulajdonosai a jelen Játékszabályzatban leírtaknak mindenben 

megfeleltek és az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat is elfogadták. Minden Játékos csak azon 

a héten vehet részt a sorsolásban, amelyik héten játszott. 

A sorsolás során hetente 3 nyertes és 3 pótnyertes kisorsolására kerül sor. 



Eredmény közzététele: Minden héten - minden sorsolást követően - a Szervező hivatalos Facebook 

oldalán keresztül figyelemfelhívó poszt alatt, kommentben jelöljük meg a nyertes profilját (kiírjuk 

a nevét tag-elve), és/vagy az azon keresztül küldött messenger üzenet formájában is felvesszük a 

nyertesekkel a kapcsolatot.  

8. A Nyertesek értesítése, nyeremény átvétele 

A Szervező a Nyertes profilját a sorsolás napján kitett, figyelemfelhívó posztban jeleníti meg, 

amelyben kommentben jelöli meg (kiírja a nevét tag-elve) a nyerteseket. Amely nyertes 

Messenger-profiljának beállításai erre lehetőséget biztosítanak, őket Messenger üzenetben is 

értesítjük. 

A Nyertesnek az értesítést követő 10 napon belül van lehetősége elfogadni a nyereményt. 

A nyeremény átvétele személyesen történik, a Nyertes az mozijegyeket/vouchert az általa választott 

Auchan áruház Vevőszolgálatán veheti át.  

 

A nyeremény átvételéhez a Szervező által közzétett poszt, melyben meghirdette a nyereményjátékot és 

a nyertes saját maga által feltöltött fotója bemutatása szükséges. 

Amennyiben a Nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a Nyeremény átadásának kérdésében, 

illetve a Nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható. 

9. Adatkezelési tájékoztató 

A Szervező a Játék Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint jár el, mely tájékoztatót a Résztvevők 

a Játékban való részvételt megelőzően kötelesek megismerni és tudomásul venni. 

10. Együttműködési kötelezettség 

 

A nyertes és tartaléknyertes Résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy 

a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről 

szóló 1991. évi XXXIV. törvény 11.§ (7a), és 23.§ (2) bekezdésének megfelelően. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a Nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény 

időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A 

Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel 

időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Résztvevőre nézve jogvesztő. 

11. Adók és közterhek 

A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételét 

követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat. 

12. Információ a Játékról 

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: 

a https://auchan.hu  oldalon, továbbá az Auchan Debrecen áruház vevőszolgálatán. 

13. Egyéb rendelkezések 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével 

összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára 

jogtalan előnyöket szerző Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében 

végleges és az nem vitatható. 

https://auchan.hu/


A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal. 

A Szervező fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket írásban tájékoztatja. 

Budaörs, 2022. augusztus 9. Auchan Magyarország Kft. Szervező,  

utolsó módosítás: 2022. szeptember 20. 

 

  



Részvételi szabályzat szórólapra 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A selfie-feltöltéseknek 2022. augusztus 18-tól 2022. október 12-ig kell megtörténnie. 

A játékban szereplő minden Auchan áruházban kihelyeztünk egy selfie-falat, mely előtt készíts magadról 

egy képet, és töltsd fel a  #auchanrubbiz hashtaggel a saját Facebook oldaladra! 

A Játék az összes magyarországi Auchan áruházban érvényes. 

A Játék során az alábbi játékheteken sorsolunk:  

1. játékhét: 2022. augusztus 18 - 2022.  augusztus 24. Sorsolás: 2022. augusztus 29. 

2. játékhét: 2022. augusztus 25 - 2022. augusztus 31. Sorsolás: 2022. szeptember 5. 

3. játékhét: 2022. szeptember 1 - 2022. szeptember 7. Sorsolás: 2022. szeptember 12. 

4. játékhét: 2022. szeptember 8 - 2022. szeptember 14. Sorsolás: 2022. szeptember 19. 

5. játékhét: 2022. szeptember 15 - 2022. szeptember 21. Sorsolás: 2022. szeptember 26. 

6. játékhét: 2022. szeptember 22 - 2022. szeptember 28. Sorsolás: 2022. október 3. 

7. játékhét: 2022. szeptember 29 - 2022. október 5. Sorsolás: 2022. október 10. 

8. játékhét: 2022. október 6 - 2022. október 12. Sorsolás: 2022. október 17. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sorsolásokon csak az adott játékhéten szereplő játékosok Facebook-

profilnevei vesznek részt. Ha minden héten játszani szeretnél, minden héten új képet kell feltöltened! 

A hivatalos játékszabályt, valamint adatkezelési tájékoztatót megtalálod a promócióban résztvevő 

áruházakban a selfie-fal mellett és a Vevőszolgálaton, illetve a www.auchan.hu/rubbiz oldalon. 

 

  



Átvételi elismervény 
 

 

 

 
Alulírott ………………………………………(név) …………………….(lakcím) 

 

                                                            

az adatkezelési tájékoztatót megismertem és a mai napon átvettem az  Auchan Magyarország Kft. 

által  2022. augusztus 18. 10:00 órától – 2022. október 12. között meghirdetett „Fotózkodj 

kedvenc mesehőseiddel”  
 

nyereményjáték  nyereményét.  

 

 

 

Nyereményt igazoló fénykép és Facebook poszt bemutatásra került (aláhúzandó, 

Vevőszolgálat tölti ki): 

igen     nem 

 

 

  

Kelt: ……….., 2022. ……………………… 

 

 

 

 

  ……………………………                                   …………………………… 

           Átadó                                                                   Átvevő 

            Vevőszolgálat                                                  Nyertes                
 


