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„Nyerj UNIQA Lovas Világkupa belépőt  

vagy Horze ajándékcsomagot” 

 nyereményjáték 
 

Részvételi szabályzat 

 

1. A játék szervezője 

  

A Pegazus Online Média Kft. (Szervező) által indított nyereményjáték a Lovasok.hu 

http://www.lovasok.hu/uniqajatek oldalán érhető el kérdőív formájában. A 

nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező a felelős. 

  

2. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 

  

2.1 Engedélyezett résztvevők 

 

A nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, 

aki a Lovasok.hu oldalon kitölti a http://www.lovasok.hu/uniqajatek linken elérhető 

"Nyerj UNIQA Lovas Világkupa belépőt vagy Horze ajándékcsomagot" elnevezésű 

játék kérdőívét, amivel elfogadja a jelen játékszabályzatban írt valamennyi feltételt. 

  

2.2 Nem engedélyezett résztvevők 

 

A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és 

azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül 

közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozói. 

  

2.3 A játék időtartama 

 

A játékban részt venni és a kérdőívet kitölteni 2015. november 20-án 10:00 órától 

2014. november 25-én 12:00 óráig lehet. 

 

 

 

 

http://www.lovasok.hu/uniqajatek
http://www.lovasok.hu/uniqajatek
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3. A játék lefolyása, nyeremény 

  

3.1 Nevezés 

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint 

történik: a Játékos kitölti a nyereményjáték regisztrációs űrlapját a 

http://www.lovasok.hu/uniqajatek oldalon. 

  

3.2 Nyeremények 

 

A játékosok között összesen 200 db egyfős egynapos belépő kupont sorsolunk ki az 

UNIQA Lovas Világkupa nyertes által szabadon kiválasztható napjára (2015. 

november 27. vagy 28. vagy 29.) valamint 20 db, egyenként 10 000 Ft értékű Horze 

ajándékcsomagot. A kisorsolt nyeremények értéke összesen 500 000 Ft. A győztes 

Játékosokat az űrlapon megadott e-mail címen értesítjük a sorsolás napján, 

november 25-én 18:00 óráig. A nyeremény készpénzre nem váltható. 

  

A játék nyereménye nyertesenként egy darab egyfős egynapos belépőjegy 

(beváltható kupon formában) az UNIQA Lovas Világkupa nyertes által kiválasztott 

napjára (2015. november 27. vagy 28. vagy 29.) vagy 10 000 Ft értékű Horze 

ajándékcsomag lehet.  

 

A nyertesek az ajándék jegy mellé tetszőleges számú további teljes árú jegyet 

vásárolhatnak. Az ajándék kuponnal a beváltáskor szabadon lévő helyek közül 

bármely - nem VIP - helyre lehet jegyet váltani. Ebből adódóan a nyertes és teljes 

árú jegyeket vásárló kísérői egymás mellé szóló jegyeket is kaphatnak. A nyeremény 

csak az UNIQA Lovas Világkupa sportrendezvény választott napjára való belépésre 

jogosít, a Gladiátor giga musical c. előadásra nem érvényes.  

 

A nyerteseket a feliratkozók közül sorsoljuk ki véletlenszerűen 2015. november 25-

én 14:00 órakor. Egy Játékos egyszer jelentkezhet a játékba, és egy játékos csak 

egyszer nyerhet, nyereménye vagy belépő vagy Horze ajándékcsomag. 

. 

A nyeremény belépőjegy átvételének feltétele, hogy a nyertes a játékba való 

jelentkezéskor megadott nevet és a hozzá tartozó nyertes kuponkódot bemondja a 

pénztárban. A nyeremény jegyet bárki átveheti, aki a pénztárnál bemondja a nevet 

és a hozzá tartozó kódot. 

http://www.lovasok.hu/uniqajatek
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A Horze ajándékcsomagokat a nyertesek az UNIQA Lovas Világkupa idején 

(november 27-29. között) vehetik át személyesen a Papp László Sportaréna 

területén, az UNIQA főbejárat melletti standján. Figyelem, a Horze nyeremények 

átvételének feltétele az UNIQA Lovas Világkupára történő belépés, tehát a Horze 

nyeremény átvételéhez belépőjegy váltása szükséges a rendezvényre! 

 

3.3 Hozzájárulás 

 

A Játékos az alkalmazás engedélyezésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte 

és megértette a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

 

4. Adatkezelés 

  

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Pegazus Online 

Média Kft. és a Horze Hungary Kft. a játékosok személyi adatait és személyes 

jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen 

játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, 

továbbá marketingtevékenysége során felhasználja.  

 

Kapcsolat: 

 

Pegazus Onlie Média Kft., Lovasok.hu Szerkesztősége 

www.lovasok.hu 

Tel.: +36 1 376-6007 és +36 30 352-4134 

E-mail: info@lovasok.hu  

  

 

http://www.lovasok.hu/
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