
Játékszabályzat

Az Athenaeum Kiadó Kft. által Magyarország területén 2017. 06. 22-e és 2017. 07. 
06-a között szervezett „NYERJEN KÉTSZEMÉLYES KÉNYEZTETŐ HÉTVÉGÉT A  
DANUBIUS HEALTH SPA RESORT SÁRVÁR**** HOTELBE AZ ATHENAEUM KIADÓVAL,
A DANUBIUS HEALTH SPA RESORT SÁRVÁR**** FELAJÁNLÁSÁVAL!” nyereményjáték
feltételei.

1. A Játékban való részvétel általános feltételei 

A Játtéktkbán réktszt vékhékt mindékn – áz álátbbi o. pontbán mékghátátrozott – tékrméktszéktéks 
székméktly, áz álátbbi fékltékttéklékk ékgyüttes telttéks tékljéksüttes telléktséktvékl: 

1.1. Aki 2017. 06. 22-e és 2017. 07. 06-a között mékgvátsátroltá Almátsy Kátálin Kati-
patika cítmüttesk ko telnyvéktt bátrmékly mágyárorszátgi Lítrá üttes telzléktbékn, vágy á www.lirá.hüttes onlinék 
oldálon.

1.o. A vátsátrlátst igázolot blokkot vágy szátmlátt mékgokrzi. 

1.3. A rékgisztrátciotkor á játtéktkbán réktszt vékvok mindékn ádátot mékgádott, ékts á mékgádott 
ádátok válotsák (néktv, ék-máil-cítm, téklékfonszátm, bizonylátszátm).

1.4. A kéktrt ádátokát rékgisztrátljá onlinék á ko telvéktkékzok oldálon: https://lirá.hüttes/álmásy

A Játtéktkbán válot réktszvékttékl á jéklékn hivátálos réktszvékttékli- ékts játtéktkszábátlyok (á továtbbiákbán 
„Játékszabályzat”) áüttestomátiküttess éklfogádátsátt jékléknti. Az Athéknáéküttesm Kiádot Kft. féknntártjá 
mágátnák á jogot á Játtéktkszábátlyzát ékgyoldálüttest mékgvátltoztátátsátrá.

 

2. A Játékban való részvétel személyi és egyéb feltételei 

A Játtéktkbán kizátrotlág áz á székméktly vékhékt réktszt, áki áz álátbbi ékgyüttes telttéks fékltékttéklékknékk 
mékgféklékl: 18. éktléktéktvéktt békto tellto teltték, nékm cséklékkvokkéktptéklékn tékrméktszéktéks székméktly 
(korláttozottán cséklékkvokkéktpéks nyékrtéks ékséktéktn á nyékrékméktny mékgszékrzéktséktrék á nyékrtéks 
to telrvéktnyéks kéktpviséklokjék jogosütteslt, áméknnyibékn ok mékgféklékl á Játtéktkszábátlyzátbán foglált 
fékltékttéklékknékk) (á továtbbiákbán: „Játékos”). 

Há á Játtéktkos á féknti idoktártám álátt (2017. 06. 22-e és 2017. 07. 06-a között) 
mékgvátsátroljá Almátsy Kátálin Kati-patika cítmüttesk ko telnyvéktt, méklynékk blokkjátt, vágy onlinék 
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vátsátrláts ékséktéktn á ko telnyváttvékttéklkor kápott szátmlátt, vágy á bizonylát ádátáit onlinék 
rékgisztrátljá áz 1.4. pontbán mékgádott oldálon, mékgádvá á Játtéktkbán réktszt véknni kítvátnot 
nékvéktt, ék-máil-cítméktt ékts téklékfonszátmátt, jogosütteslt léksz á Játtéktkbán válot réktszvékttéklrék. 
Egy blokk, vágy onlinék vátsátrláts ékséktéktn á ko telnyváttvékttéklkor kápott szátmlá (továtbbiákbán: 
szátmlá) kizátrotlág ékgyszékri rékgisztrátciotrá jogosítt. Améknnyibékn válámékly játtéktkos ékgy mátr 
éktrvéktnyéksékn lékádott rékgisztrátciott ko telvéktokékn ismékttékltékn üttesgyánázzál á blokkál/szátmlátvál 
mékgkítséktrli á nyékrékméktnyjáttéktkbán to telrtéktnok rékgisztrátciott, ábbán áz ékséktbékn á mátr korátbbán 
éktrvéktnyéksékn lékádott rékgisztrátciot éktrvéktnyéktt vékszti, ékts á to telbbszo telr rékgisztrátlt blokk/ szátmlá á
nyékrékméktnyjáttéktkbotl kizátrátsrá kékrüttes tell. 

A réktszvékttékl mindékn Játtéktkosnák ingyéknéks.

3. A Játék időtartama 

A Játtéktk idoktártámá: 2017. 06. 22. 08.00-tól 07. 06. 24.00-ig tart. Csák áz ékzékn 
idoktártám álátt békéktrkékzéktt onlinék rékgisztrátciott átll motdüttesnkbán figyéklékmbék véknni. 

4. A nyeremények 

A Játtéktk sorátn mékgnyékrhéktok nyékrékméktnyékk szátmá o telsszéksékn: 1 db. A nyékrékméktny 3 éAs / o 
éktjszákáts pihéknékts o fok réktszéktrék kékttátgyás szobátbán á Dánüttesbiüttess Hékálth Spá Réksort 
Sátrvátr**** szátllodátbán. A bokvíttéktt féktlpánziots éklláttáts kékréktéktn béklüttes tell nápontá gázdág, 
svéktdásztálos rékggékli, déktli lékvéks ájátnlát ékts büttes telféktvékl kombinátlt néktgyfogátsos vácsorá: hidékg- 
méklékg éklokékttéklékk, sáláttátk ékts déksszékrtékk á svéktdásztálrotl, lékvéks ékts fokékttékl nápi ájátnlátbotl 
vátlászthátot. A szátllodái füttes telrdokréktszlékg korláttlán hásznátlátá: fékdéktt tékrmátlfüttes telrdok sátrvátri 
gyotgyvítzzékl, kékrti tékrmátlvizéks mékdékncék, tékrmátlvizéks éktlméktnyfüttes telrdok küttes tello telnbo telzok vítz álátti 
áttrákciotkkál, whirpool, jácütteszzi.

 A szátllodá száüttesnávilátgátnák korláttlán hásznátlátá: finn száüttesná, infrá száüttesná, gokzfüttes telrdok, 
áromákábin, pihéknok ivotküttestttál, Zsolnáy kékrátmiáts fütteskto teltt pád. Aktítv kikápcsolotdáts á 
csoportos gimnásztiká prográmokon hékttfoktokl péktntékkig: rékggékli torná, izomlázíttot torná, 
thékrá bánd gimnásztiká, éordic wálking, Wái Tán Küttesng, nyátron áqüttesá jogging. Sport ékts 
szábádidoks lékhéktokséktgékk hásznátlátá: vékzéktéktt kékréktkpátrtüttestrátk, fitnéksztékrékm, ásztálitéknisz, 
péktánqüttesék, kékrti sákk, lékngoktékkék, tolláslábdá, kosátrlábdá. Téktríttéktsmékntéks párkoláts á 
szátllodá sájátt párkolotjátbán, kámékrátvál mékgfigyéklt, sorompotvál véktdéktt tékrüttes telléktékn. Az 
idékgéknforgálmi ádot (500 Ft / fok / éktj, 18 éktvékn féklüttes tell) á héklyszítnékn, küttes tello teln fizéktékndok! Az 
üttestálvátny éktrvéktnyéksséktgék o017. dékcékmbékr 19. (Az üttestálvátny á kiékméklt üttes telnnékpi idokszákok ékts 
hosszüttest hékttvéktgéktk kivékttékléktvékl hásznátlhátot fékl.) Bokvékbb informátciot, idokpontékgyékztéktékts: 
Dánüttesbiüttess Hékálth Spá Réksort Sátrvátr**** H–9600 Sátrvátr, Rátkotczi üttes. 1. Tékl.: +36 95 888 451
| Fáx: +36 95 888 499 E-máil: sárvár.sáléks@dánüttesbiüttesshotékls.com, 
www.dánüttesbiüttesshotékls.hüttes/sárvár www.fácékbook.com/DánüttesbiüttessSárvár. 
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A nyékrékméktnyüttestát á Dánüttesbiüttess Hékálth Spá Réksort Sátrvátr****  ájátnlottá fékl. A féklékloksséktg áz 
ázt rékndéklkékzéktsrék bocsáttot Dánüttesbiüttess Hékálth Spá Réksort Sátrvátrt tékrhékli. A nyékrékméktny 
tékkintéktéktbékn féklmékrüttes tellt áz Athéknáéküttesm Kiádot Kft. mint Székrvékzokt tékrhéklok nyékrékméktnyádott, 
á Székrvékzok mágá visékli. 

5. A nyeremények nyerteseinek megállapítása 
A nyékrtéksékkékt áz Athéknáéküttesm Kiádot Kft. széktkhéklyéktn (Büttesdápékst, 1086, Dánkot üttes 4–8.) géktpi 
sorsolátssál sorsoljüttesk ki, o017. 07. 07-éktn. A nyékrékméktnyrék válot jogosüttesltsátg á 
rékgisztrátciotkor mékgádott nyüttesgtá vágy szátmlá válotssátgátt igázolot éklléknokrzéktst ko telvéktokékn léktp
éktléktbék, á jéklékn Játtéktkszábátlyzát rékndéklkékzéktséki székrint. 

A nyékrékméktnyrék továtbbi ékgy rékgisztrátlt (pottnyékrtéks) kisorsolátsrá kékrüttes tell. Améknnyibékn á 
nyékrtéks rékgisztrátlt á játtéktkbotl bátrmékly okbotl ki léknnék zátrvá, vágy nyékrékméktnyéktéktrt o017. 
07. 14 –ig nékm jéklékntkékzik, üttestgy á nyékrékméktnyrék á pottnyékrtéks léksz jogosütteslt. A pottnyékrtéks 
lékgkéktsokbb o017. 07. 15-éktn kékrüttes tell éktrtéksíttéktsrék, nyékrékméktnyéktéktrt o017. 07. o1-ig jéklékntkékzhékt. 
Ezt ko telvéktokékn á nyékrékméktny éktrvéktnyéktt vékszítti, mátr nékm áttvékhéktok. 

A nyékrtéksékkékt ékts pottnyékrtéksékk listátjátt o017. 07. 07-éktn á www.áthéknáéküttesm.hüttes wékboldálon 
ékts á  https://www.fácékbook.com/áthéknáéküttesmkiádo  Fácékbook-oldálon téksszüttes telk ko telzzékt. 

6. Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok 

A kisorsolt nyékrtéksékkékt á rékgisztrátciotkor mékgádott ékléktrhéktokséktgékkékn éktrtéksíttjüttes telk. A nyékrtéks 
áz éktrtéksíttéktst ko telvéktok 7 nápon béklüttes tell jogosütteslt féklvéknni á kápcsolátot á Székrvékzokvékl. A 
nyékrékméktnyt á nyékrtéks éklokrék ékgyékztéktéktt idokpontbán, székméktlyéksékn vékhékti átt áz Athéknáéküttesm
Kiádot Kft. széktkhéklyéktn (1086, Büttesdápékst, Dánkot üttes 4–8.). Améknnyibékn á nyékrtéks 7 nápon tüttestl
jéklékntkékzik, üttestgy á pottnyékrtéks vátlik jogosütteslttát á nyékrékméktny áttvékttékléktrék. 

7. Kizárásra vonatkozó rendelkezések: 

A Játtéktkbotl mindvéktgig ki vánnák zátrvá: 

7.1. á Lítrá Zrt. vékzéktok tisztséktgvisékloki, müttesnkávátlláloti, mékgbítzottjái, válámint áz itt féklsorolt 
székméktlyékk stk. 685. § b) pontjátbán mékghátátrozott ko telzékli hozzáttártozoti. 

7.o. á Játtéktkbotl ki ván zátrvá áz á Játtéktkos, ákinékk réktszéktrék bátrméklyik nyékrékméktnyt ázéktrt nékm 
lékhékt áttádni, mékrt áz átltálá mékgádott székméktlyéks ádátok nékm válotsák, hiátnyosák vágy 
téktvéksékk, vágy á Játtéktkos ékgyéktb okbotl nékm féklékl mékg á jéklékn Játtéktkszábátlyzátbán ítrt székméktlyi
vágy ékgyéktb fékltékttéklékknékk. A Játtéktkos téktvéks ádátszolgátltátátsátbotl ékrékdokékn áz Athéknáéküttesm 
Kiádot Kft.-t sékmmilyékn féklékloksséktg nékm tékrhékli. 
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8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A Játtéktkos á játtéktkbán válot réktszvékttékllékl kifékjékzékttékn éklfogádjá ékts hozzátjátrütteslátsátt ádjá áhhoz, 
hogy á Játtéktk sorátn mékgádott ádátái (ékséktlékgéksékn motdosütteslot ádátái) áz Lítrá Ko telnyv Zrt. 
(ádátkékzéklok, ádátkékzékléktsi ékts ádátvéktdéklmi szábátlyzát: 
http://www.lirá.hüttes/hüttes/ádátvékdéklékm) ádátbátzisátbá kékrüttes telljéknékk, á Lítrá Ko telnyv Zrt. ázokát 
á nyékrékméktnyjáttéktk lékzátrüttesltátt ko telvéktokékn korláttlán idékig kékzékljék. A Játtéktkos á 
nyékrékméktnyjáttéktkbán válot réktszvékttékllékl ékgyidékjüttesklékg hozzátjátrütteslátsátt ádjá, hogy szátmátrá áz 
Lítrá Ko telnyv Zrt. – á Játtéktkos ékséktlékgéks tiltátsi nyilátkozátá kéktzhékzvékttékléktig – rékndszékréksékn 
hítrlékvéklékt küttes telldjo teln á Játtéktkos átltál mékgádott ék-máil-cítmrék. 

A játtéktk lékbonyolíttátsá ékts á nyékrékméktnyékkrokl válot éktrtéksíttékts éktrdékkéktbékn á játtéktk sorátn áz 
álátbbi székméktlyéks ádátok kékrüttes tellnékk ro telgzíttéktsrék: néktv, ék-máil, téklékfonszátm.

8.1. A Játtéktkos bátrmikor kéktrhékt féklvilátgosíttátst ádátáinák kékzékléktséktrokl á Lítrá Ko telnyv Zrt. 
cítméktrék küttes telldo teltt lékvéktlbékn, ék-máilbékn vágy téklékfonon á www.lirá.hüttes oldálon tálátlhátot 
ékléktrhéktokséktgékkékn. Améknnyibékn székméktlyéks ádátái kékzékléktséktnékk jogéklléknéksséktgéktt véktléklmékzi, 
üttestgy ko telzvéktléknüttes tell fordütteslhát áz Lítrá Ko telnyv Zrt. féklékt, illéktvék jogái orvoslátsá éktrdékkéktbékn áz 
illéktéktkéks bítrotsátg ékts á éékmzékti Adátvéktdéklmi ékts Informátciotszábádsátg Hátotsátgáthoz. 

9. További információ 

9.1. A székrékncsékjáttéktk-székrvékzékts hátotsátgi féklüttes telgyékléktéktt áz átllámi ádothátotsátg láttjá ékl. A 
jéklékn nyékrékméktnyjáttéktk székrvékzéktséktvékl vágy lékbonyolíttátsátvál kápcsolátos pánászokát áz 
átllámi ádothátotsátg tékrüttes telléktilékg illéktéktkéks székrvékthékz lékhékt béknyüttestjtáni. 

9.o. Az Athéknáéküttesm Kiádot Kft. kizátr mindékn féklékloksséktgékt ázéktrt, há á nyékrékméktnyékk 
áttvékttékléktrék á kiéktrtéksíttéktt nyékrtéks székméktlyéksékn – székméktlyéktt hivátálos irátokkál igázolvá – 
nékm jékléknik mékg ánnák áttvékttékléktrék áz Athéknáéküttesm Kiádot Kft. széktkhéklyéktn. 

9.3. Az Athéknáéküttesm Kiádot Kft. nékm féklékloks, ékts kizátr mindéknféktlék kátrtáláníttátsi, kátrtéktríttéktsi 
igéktnyt á Játtéktk hásznátlátá sorátn, á Játtéktk ékséktlékgéks hibátibotl, hiátnyossátgáibotl, hibáts 
mütteskko teldéktséktbokl, á Játtéktk sorátn békko telvéktkékzéktt kéktséktsékkbokl ékrékdok vágy áhhoz kápcsolotdot 
ko telltséktgékkéktrt, kátrokéktrt, véksztékséktgékkéktrt, idék nékm éktrtvék áz éktléktbékn, téksti éktpséktgbékn ékts 
ékgéktszséktgbékn séktrüttes telléktsékkéktrt, illéktoklékg szátndéktkosán vágy süttestlyos gondátlánsátgátvál okozott, á 
Játtéktkosnátl féklmékrüttes tellok kátrokéktrt válot féklékloksséktgékt. 

9.4. A nyékrékméktnyékk kéktszpéktnzrék nékm vátlthátotk ékts mátsrá átt nékm rütteshátzhátotk. 
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9.5. A nyékrékméktnyékk áttvékttéklék kizátrotlág székméktlyéksékn – székméktlyázonossátgot hivátálos 
okirátokkál igázolvá – to telrtéktnhékt. A nyékrékméktnyékk áttvékttéklékthékz ékséktlékgéksékn féklmékrüttes tellok 
ko telltséktgékk (pl. á nyékrékméktny áttvékttékléktnékk héklyszítnéktrék to telrtéktnok üttestázáts ko telltséktgéki, ékxtrá 
szolgátltátátsok igéktnybékvékttéklék á héklyszítnékn) á Játtéktkost tékrhéklik. 

9.6. A Játtéktkos á Játtéktkbán válot réktszvékttékllékl hozzátjátrüttesl áhhoz, hogy á Székrvékzok áz 
intékrnéktékn á nyékrtéks Játtéktkos ádátáit nyilvátnossátgrá hozzá. Az intékrnéktéks nyilvátnossátgrá 
hozátál sorátn á nyékrtéks Játtéktkos nékvék ékts ék-máil-cítmék jékléknhékt mékg, áméklyhékz váláméknnyi 
Játtéktkos á Játtéktkbán válot réktszvékttékllékl kifékjékzékttékn hozzátjátrüttesl. 

9.7. A Játtéktk kommüttesnikátciots ányágáibán ékséktlékgéksékn éklokfordütteslot nyomtátátsi hibátkéktrt ékts 
ékgyéktb hibátkéktrt sékm áz Athéknáéküttesm Kiádot Kft., sékm álvátllálkozoti nékm vátllálnák 
féklékloksséktgékt. 

9.8. A Játtéktkos á Játtéktkbán válot réktszvékttékllékl hozzátjátrüttesl áhhoz, hogy á nyékrékméktny áttádátsátrotl
kéktp- ékts/vágy hángféklvékttékl kéktszüttes tellhékssékn, ékts áz ily motdon lékttrékhozott kéktp- ékts/vágy 
hángféklvékttéklékkékt, illéktvék ázok ékgyéks réktszléktékit, éklékmékit Székrvékzok bátrmékly motdon ro telgzíttéktt,
ákátr vátgott, ákátr vátgátlán formátbán (á továtbbiákbán: “Féklvékttéklékk") bátrmiféktlék – 
küttes tello telno telsékn idokbékli, tékchnikái ékts tékrüttes tellékti korláttozátstotl mékntéksékn ékts bátrmékly 
éklléknszolgátltátáts néktlküttes tell bátrmékly tékchnikái ékljátrátssál, bátrmékly plátformon (idék éktrtvék áz 
intékrnéktékt ékts á mobilhátlotzátot is) nyilvátnossátgrá hozhátjá, féklhásznátlhátjá, illéktvék 
hásznosítthátjá. A Játtéktkos tüttesdomátsüttesl vékszi, hogy áz Athéknáéküttesm Kiádot Kft. átltáli 
féklhásznátláts székméktlyéktt éktrintok promotciots jékllékgéktrék ékts rékklátméktrtéktkéktrék tékkintékttékl áz 
éklkéktszüttes tellt féklvékttéklékkkékl ékts á ko telzo tellt ádátokkál kápcsolátbán sékm most, sékm kéktsokbb 
sékmmiféktlék éklléknszolgátltátáts irátnti igéktnnyékl nékm léktphékt fékl. 

9.9. A Székrvékzok féknntártjá á jogot, hogy éklüttestásíttson mindékn illéktéktktéklékn (á nyékrékméktnyrék 
nékm jogosütteslt) székméktly átltál békküttes telldo teltt nyékrékméktny békvátltátsi igéktnyt. Az ájátnlátot csák áz 
vátlthátjá bék, áki á nyékrékméktny rékgisztrátciotjátt éklvéktgékzték, á rékgisztrátciot sorátn áz ádátáit 
mékgádtá, ékts áttvékttéklkor székméktlyéks ádátáit okirátokkál igázoljá. 

9.11. A Székrvékzok féknntártjá mágátnák á jogot, hogy á nyékrékméktnyjáttéktkot bátrmékly 
idokpontbán, éklokzéktéks békjéklékntékts néktlküttes tell mékgszákíttsá, motdosíttsá vágy lékzátrjá. Ebbékn áz 
ékséktbékn á réktsztvékvokk átltál á játtéktk székrvékzokjéktvékl székmbékni kátrtéktríttéktsi ko telvéktéklékts kizátrt. 
Améknnyibékn ékgy réktsztvékvok viséklkékdéktsék okozzá á játtéktk mékghiüttestsütteslátsátt, idok ékloktti lékzátrátsátt 
stb., á Székrvékzok igéktnyéklhékti ékttokl á székméktlytokl á kékléktkékzéktt kátrok mékgtéktríttéktséktt. A 
Székrvékzok jéklékn szábátlyzát motdosíttátsátt ázonnál jéklzi á hátotsátg ékts á réktsztvékvokk féklékt 
ékgyárátnt, ékts ázt á honlápjátn háládéktktálánüttesl ko telzzékt tékszi. 

9.1o. Az onlinék rékgisztrátciotvál (http://lirá.hüttes/lándings/álmásy/), áméklybékn székrékpéklnékk 
á Játtéktkos ádátái, á Játtéktkos tüttesdomátsüttesl vékszi ékts éklfogádjá á Játtéktk jéklékn réktszvékttékli fékltékttéklékit.
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9.13. A nyékrékméktnyáttvékttékl hátátridékjéktnékk lékjátrtá üttestátn (o017. 07. o1.) rékklámátciott, illéktvék 
nyékrékméktny irátnti igéktnyt nékm tüttesdüttesnk éklfogádni. 

9.14. A Játtéktk Székrvékzokjék: Athéknáéküttesm Kiádot Kft. (1086, Büttesdápékst Dánkot üttes. 4–8.) 

9.15. A réktszvékttékli fékltékttéklékkrék á mágyár jogszábátlyok irátnyádotk.
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