
Részvételi feltételek

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.1  A  Bodrogközi  Nonprofit  Kölcsönös  Növénybiztosító  Egyesület és  a  Bodrogközi
Kertészeti Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesület (mindkét egyesület székhelye:
3963 Karcsa, Szabadság utca 15/A.), ("Szervezők") által közösen szervezett és lebonyolított
nyereményjátékban ("Játék")  kizárólag azok a természetes  vagy jogi személyek vehetnek
részt,  akik  tagjai  valamelyik  Szervezőnek  és  2022.  január  1.  és  2022.  május  31-e  között
érvényes növénybiztosítási szerződést kötnek bármelyik Szervezővel.

1.2.  A  Játékban  való  részvételhez  szükséges  az,  hogy  a  növénybiztosítási  szerződés
megkötése  során  az  ajánlat  kitöltő  programban  a  „Részt  kíván  venni  a  2022.  évi
nyereményjátékban?” kérdésre bejelölje az „Igen” választ, valamint nyilatkozik arról, hogy
elfogadja a jelen részvételi feltételeket. Amennyiben a tag a Játék meghirdetése előtt kötötte
meg  a  növénybiztosítási  szerződését  bármelyik  Szervezővel,  a  tag  részére  a  Játékkal
kapcsolatban küldött tájékoztató e-mail-ben szereplő linkre kattintással jelezheti a tag, hogy
részt kíván venni a Játékban, valamint, hogy elfogadja a jelen részvételi feltételeket. 

1.3.  A  Szervezők  virtuális  sorsjegyként  a  Játékban  a  tag  bármelyik  Szervezővel  az  1.1
pontban  megjelölt  időszakban  létrejött  első  növénybiztosítási  szerződését  regisztrálják  a
Játékban, abban az esetben is, ha a tag mindkét Szervezővel tagsági jogviszonyban áll. A tag
további növénybiztosítási szerződéseit a Szervezők törlik a Játékból. A Játékban nem vehet
részt az a tag, akinek valamennyi biztosítási ajánlata visszautasításra kerül a Szervezők által
az 1.1 pontban megjelölt időszakban.  

1.4. A sorsolásra Közjegyző jelenlétében kerül sor a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi
sorsolással.

1.5. A Játékból ki vannak zárva a Szervezők munkavállalói, vezetőségi és felügyelőbizottsági 
tagjai, valamint a felsorolt személyek hozzátartozói.

2. NYEREMÉNYEK

2.1 A Játék során az alábbi nyereménytárgyak kerülnek kisorsolásra, a megjelölt sorrendben:

Sszám Megnevezés Típus Érték
1. Időjárás állomás Garni 2055 Arcus 122.555.-Ft
2. Fűnyíró Husqvarna LC247 129.900.-Ft
3. Akkumulátoros metszőolló Volpi KV380 194.882.-Ft
4. Motoros háti permetező STIHL SR430 203.990.-Ft
5. Mini drón DJI Mavic Mini Fly More Combo 221.400.-Ft
6. Fűkasza Husqvarna 545 RX 254.900.-Ft
7. Permetező drón DJI Agras T10 5.534.100.-Ft



2.2 Valamennyi nyereménytárgyból fajtánként egy darab kerül kisorsolásra. A sorsjegy egy
nyereménytárgy  megnyerésére  jogosít  fel,  a  kihúzott  (nyertes)  sorsjegy  a  további
nyereménytárgyak sorsolásában nem vesz részt. 

2.3 A sorsolás időpontja és helyszíne: 2022. 06. 10. 1300  óra,

      Hotel Bodrog Wellness & Elix Spa

      címe: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 58.

2.4. A sorsolást élőben közvetítik a Szervezők az alábbi facebook oldalon:

       www.facebook.com/novenybiztosito/

3. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

3.1 A nyerteseket a Szervezők e-mailben értesítik, és a sorsolást követő tíz napon belül egy 
előre egyeztetett időpontban leszállítják a nyertesek részére a nyereményüket.

3.2.  Szervezők  vállalják,  hogy a 7.  sorszámú permetező  drón nyertesét  kioktatják  a  drón
használatára.  A nyertes kötelesek gondoskodni a drón használatához szükséges engedélyek
beszerzéséről.

4. ADÓZÁS

A nyereményekhez kapcsolódó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. A Játékban részt vevő tagok tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül a Játékkal 
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

5.2. A Játékban részt vevő tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékosokról és a nyeremény
átadásáról  kép-,  hang-  és  filmfelvétel  is  készüljön,  amelyet  a  Szervezők  a  hirdetéseiben
minden  további  külön  hozzájárulás  és  ellenszolgáltatás  nélkül  akár  egészében,  akár
részleteiben idő- és térbeli korlátozás nélkül felhasználják.

5.3.  A  Szervezők  a  nyeremények  tekintetében  minőségi  felelősséget  (kellékszavatosság,
jótállás, termékfelelősség, stb.) nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi
keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

5.4. A Játékban részt vevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Játékban
részt  vevők  általuk  kezelt  adatait  a  másik  Szervezővel  közöljék  abból  a  célból,  hogy
megállapítható legyen, hogy a Játékban részt vevő melyik Szervezőnél rendelkezik tagsággal,
és  kötött-e  az  1.1  pontban  meghatározott  időszakon  belül  legalább  egy  érvényes
növénybiztosítási szerződést bármelyik Szervezővel. A Szervezők az így tudomásukra jutott
adatokat a Játék időtartama alatt tárolják, a sorsolást követő három napon belül kötelesek a
másik  Szervező  náluk  lévő  adatait  úgy  törölni,  hogy  a  törölt  adatok  ne  legyenek
helyreállíthatóak.
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