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Játékszabályzat 

 

Az Athenaeum Kiadó Kft. (1086 Budapest, Dankó u. 4-8., továbbiakban: Szervező)  

által Magyarország területén 2019. 03. 18. és 2019. 04. 18. között szervezett 

„AVATAR KIÁLLÍTÁS NYEREMÉNYJÁTÉK” feltételei. 

 

1. A Játékban való részvétel általános feltételei  

 

A Játékban részt vehet minden – az alábbi 2. pontban meghatározott – természetes 

személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével:  

 

1.1. Aki 2019. 03. 18. és 2019. 04. 18. között megvásárolta Charlie Higson The Enemy - 

Felnőttek nélkül című könyvét bármely magyarországi Líra, Líra-Móra és Rózsavölgyi és 

Társa üzletben, vagy a www.lira.hu online oldalon. 

1.2. A vásárlást igazoló blokkot vagy számlát megőrzi.  

 

1.3. A regisztrációkor a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott 

adatok valósak (név, email-cím, telefonszám, bizonylatszám) 

1.4. A kért adatokat regisztrálja online a következő oldalon: 

https://lira.hu/avatarkiallitas 

 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályok (a továbbiakban 

„Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. Az Athenaeum Kiadó Kft. 

fenntartja magának a jogot a Játékszabályzat egyoldalú megváltoztatására. 

2. A Játékban való részvétel személyi és egyéb feltételei  

 

A Játékban kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek 

megfelel: 18. életévét betöltötte, nem cselekvőképtelen természetes személy 

(korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes 

törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályzatban foglalt 

feltételeknek) (a továbbiakban: „Játékos”).  

 

A Játékosok a fentiek szerinti időtartam alatt (2019. 03. 18. és 2019. 04. 18. között) 

megvásárolja Charlie Higson The Enemy - Felnőttek nélkül című könyvét, melynek 

blokkját, vagy online vásárlás esetén a könyvátvételkor kapott számlát, vagy a bizonylat 

adatait online regisztrálja az 1.4. pontban megadott oldalon, megadva a Játékban részt 

venni kívánó nevét, email címét, és telefonszámát, lesznek jogosultak a Játékban való 

részvételre.  

http://www.lira.hu/
http://www.lira.hu/
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Egy blokk vagy online vásárlás esetén a könyvátvételkor kapott számla (továbbiakban: 

számla) kizárólag egyszeri regisztrációra jogosít. Amennyiben valamely játékos egy már 

érvényesen leadott regisztrációt követően ismételten ugyanazzal a blokkal/számlával 

megkísérli a nyereményjátékban történő regisztrációt, abban az esetben a már korábban 

érvényesen leadott regisztráció érvényét veszti, és a többször regisztrált blokk/ számla 

a nyereményjátékból kizárásra kerül.  

 

A részvétel minden Játékosnak ingyenes. 

 

3. A Játék időtartama  

 

A Játék időtartama: 2019. 03. 18. és 2019. 04. 18. között tart. Csak az ezen időtartam 

alatt beérkezett online regisztrációt áll módunkban figyelembe venni.  

 

4. A nyeremények  

 

A Játék során megnyerhető nyeremények száma: 5 db VIP belépőcsomagot sorsolunk ki 

az Avatar – Discover Pandora kiállításra (összesen 20 db egyéni jegy). 

A nyeremény leírása:  

VIP belépőjegy az Avatar: Discover Pandora kiállításra 6 800 Ft /db értékben, amely 
2019. május 31-ig használható fel.   

Bővebb információ, egyeztetés: 
weboldal: http://www.avatarkiallitas.hu/ 
e-mail: info@tulipantunder.hu 
 
5. A nyeremények nyerteseinek megállapítása  
A nyertesek, az Athenaeum Kiadó Kft. székhelyén (Budapest 1086, Dankó u 4-8.) gépi 
sorsolással kerülnek kisorsolásra, 2019. 04. 23. napján. A nyereményre való jogosultság 
a regisztrációkor megadott nyugta vagy számla valósságát igazoló ellenőrzést követően 
lép életbe, a jelen Játékszabályzat rendelkezései szerint.  
 
A nyereményre további egy regisztráló (pótnyertes) kisorsolásra kerül. Amennyiben a 
nyertes regisztrált a játékból bármely okból ki lenne zárva, vagy nyereményéért 2019. 
04. 28–ig nem jelentkezik, úgy a nyereményre a pótnyertes lesz jogosult. A pótnyertes 
legkésőbb 2019. 04. 29-én kerül értesítésre, nyereményéért 2019. 05. 03-ig 
jelentkezhet. Ezt követően a nyeremény érvényét veszíti, már nem átvehető.  
 
A nyerteseket és pótnyertesek listáját 2019. 04. 23-án a https://athenaeum.hu/ 
weboldalon és a https://www.facebook.com/athenaeumkiado/ Facebook oldalon 
tesszük közzé.  
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6. Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok  
 
A kisorsolt nyerteseket a regisztrációkor megadott elérhetőségeken értesítjük. A nyertes 
az értesítést követően 7 napon belül jogosult felvenni a kapcsolatot a Szervezővel. A 
nyereményt a nyertes előre egyeztetett időpontban, személyesen veheti át az 
Athenaeum Kiadó Kft. székhelyén (1086, Budapest, Dankó u 4-8.). Amennyiben a 
nyertes 7 napon túl jelentkezik, úgy a pótnyertes válik jogosulttá a nyeremény 
átvételére.  
 
7. Kizárásra vonatkozó rendelkezések:  
 
A Játékból mindvégig ki vannak zárva:  
 
7.1. a Líra Könyv Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt 
felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  
 
7.2. a Játékból ki van zárva az a Játékos, akinek részére bármelyik nyereményt azért nem 
lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy 
tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt 
személyi vagy egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően az 
Athenaeum Kiadó Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.  
 
 
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

 
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy 
megadott adataik (név, e-mail cím,telefonszám) a Szervező mint adatkezelő 
adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és 
ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a 
sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából 

A Játékosok személyes adatai a sorsolás napján a nyertesek személyes adatai pedig 
nyeremény átvételét követő 3 napon belül törlésre kerülnek.  

A Játékos a játékban való részvétellel kifejezetten elfogadja az Athenaeum Kiadó Kft. 

adatvédelmi szabályzatát, amely a http://kiadok.lira.hu/kiado/athenaeum/pdf/ alatt 

érthető el.  

A Játékos bármikor kérhet felvilágosítást adatainak kezeléséről az Athenaeum Kiadó Kft. 

címére küldött levélben (1086 Budapest, Dankó u. 4-8.), e-mailben 

(szpisjak.blanka@lira.hu) vagy telefonon (+36307317547). Amennyiben személyes 

adatai kezelésének jogellenességét vélelmezi, úgy közvetlenül fordulhat az Athenaeum 

Kiadó Kft. felé, illetve jogai orvoslása érdekében az illetékes bíróság és a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22c.) fordulhat.  

http://kiadok.lira.hu/kiado/athenaeum/pdf/
http://kiadok.lira.hu/kiado/athenaeum/pdf/
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9. További információ  

  

9.1. az Athenaeum Kiadó Kft. kizár minden felelősséget azért, ha a nyeremények 

átvételére a kiértesített nyertes személyesen – személyét hivatalos iratokkal igazolva – 

nem jelenik meg annak átvételére az Athenaeum Kiadó Kft. székhelyén.  

 

9.2. az Athenaeum Kiadó Kft. nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési 

igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és 

egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a 

Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.  

 

9.4. A nyeremények készpénzre nem válthatók és másra át nem ruházhatók.  

 

9.5. A nyeremények átvétele kizárólag személyesen – személyazonosságot hivatalos 

okiratokkal igazolva – vehetőek át. A nyeremények átvételéhez esetlegesen felmerülő 

költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, extra 

szolgáltatások igénybevétele a helyszínen) a Játékost terhelik.  

 

9.6. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az 

interneten a nyertes Játékosok adatait nyilvánosságra hozza. Az internetes 

nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve és email címe jelenhet meg, 

amelyhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul.  

 

9.7. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és 

egyéb hibákért sem az Athenaeum Kiadó Kft. sem alvállalkozói nem vállalnak 

felelősséget.  

 

9.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a nyereményre 

nem jogosult) személy által beküldött nyeremény beváltási igényt. Az ajánlatot csak az 

válthatja be, aki a nyeremény regisztrációját elvégezte, a regisztráció során az adatait 

megadta, és átvételkor személyes adatait okiratokkal igazolja.  

 

9.9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot bármely 

időpontban, előzetes bejelentés nélkül megszakítsa, módosítsa, vagy lezárja. Ebben az 

esetben a résztvevők által a játék szervezőjével szembeni kártérítési követelés kizárt. 

Amennyiben egy résztvevő viselkedése okozza a játék meghiúsulását, idő előtti 

lezárását, stb. a Szervező igényelheti ettől a személytől a keletkezett károk megtérítését. 

A Szervező jelen szabályzat módosítását azonnal jelzi a résztvevők felé egyaránt és azt a 

honlapján haladéktalanul közzé teszi.  
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9.12. Az online regisztrációval (https://lira.hu/avatarkiallitas), amelyben szerepelnek a 

Játékos adatai, a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a Játék jelen részvételi feltételeit. 

 

9.13. A nyereményátvétel határidejének lejárta után (2019. 05. 03.) reklamációt, illetve 

nyeremény iránti igényt nem tudunk elfogadni.  

 

9.15. A részvételi feltételekre a magyar jogszabályok irányadók. 


