Állítsd össze a saját Jägermeister Brass Bandedet
Játék- és részvételi szabályzat
1. A ROUST Hungary Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 50., továbbiakban: „Szervező”) által
szervezett, www.jagermeister.hu/brassband címen elérhető nyereményjátékban (továbbiakban:
„Pályázat” vagy „Játék”), kizárólag azon, a jelen játékszabályzat 3. pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a játékszabályzatot
(„Játékszabály”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.
2. A Játék időtartama:

Játék kezdete: 2019. október 31. 12:00
Játék lezárása: 2019. december 19. 23:59

3. A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel, és e-mail címmel 18. életévét
betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. A Játékból
ki vannak zárva a Szervező társaság, illetve a Játék lebonyolításával a Szervező által megbízott
ügynökség, a CLUSO Kft. (1052 Budapest, Kristóf tér 3., a továbbiakban „Lebonyolító”) vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1)
a) pont).
A Játékban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. A Játékban való részvétel
ingyenes és a részvételi feltételekben megjelölt személyek közül bárki számára hozzáférhető. A
Játékban való részvétellel a Játékos polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában szavatolja, hogy elmúlt
18 éves.
4. A Játék során a www.jagermeister.hu/brassband oldalon megtalálható információk alapján kell a
Játékosoknak egy brass band-et összeállítani úgy, hogy az ekként összeállított brass band-ben minden
egyes hangszerből egy szerepeljen. Az összeállított brass band-et a ’MEHET’ gomb megnyomásával
kell elküldeni, és ezzel párhuzamosan a Játékosnak meg kell adnia a nevét és az email-címét. Játékos a
Játékban való részvételéhez ezt követően köteles az e-mail címét visszaigazolni a Szervező által küldött
automatikus e-mailben leírtaknak megfelelően. Az e-mail cím visszaigazolása nélkül nem érvényes a
Játékos részvétele a Játékban.
Egy Játékos egy brass band összeállítására jogosult.
5. A Játékból kizárásra kerülnek azok, akik törtvénytelen, káros, fenyegető, zavarba ejtő, zaklató,
kínzással kapcsolatos, másokat erőszakos, veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre felhívó,
rágalmazó, a Szervező vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető, jogosulatlan vagy
kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót tartalmazó, közönséges, obszcén,
mások személyiségi jogait bármilyen módon sértő, lejárató célzatú, valótlan, megtévesztő vagy
félrevezető információt tartalmazó, gyűlöletkeltő, uszító, faji, etnikai vagy bármilyen más szempontból
diszkrimináló tartalmat tesznek közzé a Játékkal összefüggésben. Az ilyen tartalmat a Szervező, illetve
a Lebonyolító jogosult indoklás nélkül, azonnali hatállyal levetetni.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki más személy email-címét felhasználva vesz részt a
Játékban. A Játékkal kapcsolatos illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem
Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak.
6. A Szervező Fődíjnyertest, Heti Nyertest és Napi Nyertest hirdet.
6.a. Fődíjnyertes
Valamennyi, a Játékban résztvevő Játékos jogosult a Fődíjra függetlenül attól, hogy volt-e Napi Nyertes
vagy Heti Nyertes.
A Szervező a Játék lezárultát követően, 2019. december 20. napján a Játékosok közül véletlenszerűen
generálva, zárt informatikai rendszerben 1 (azaz egy) Fődíjnyertest, és 5 (öt) Pótnyertest sorsol ki.

A Fődíjnyertes nyereménye egy két személy részére szóló 4 napos hosszúhétvége Wolfenbüttelben és
Berlinben, melynek időpontja 2020. április 1. napját követően a Szervező által megjelölt négy időpont
közül a Fődíjnyertes által kerül kiválasztásra.
A Fődíj tartalmazza
• Budapest-Berlin és Berlin-Budapest repülőút költségét turista osztályon
• berlini repülőtér és a szállás közötti út költségét (berlini repülőtér-wolfenbütteli szállás; berlini
szállás- berlini repülőtér), Wolfenbüttel és Berlin közötti út költségét
• 1 éjszakára szóló szállást a wolfenbütteli Jägermeister Guest House-ban és 2 éjszakára szóló
szállást Berlinben
• két személy részére szóló gyárlátogatást a Jägermeister wolfenbütteli gyárában
• két személy részére szóló belépőt egy berlini klubba.
A Szervező a Fődíjnyertest az általa megadott email-címen értesíti. Amennyiben a Fődíjnyertes a
Szervező által küldött email-re annak elküldését követő 8 napon belül a Szervezőnél nem jelentkezik, a
Játékból kizárásra kerül, és a Pótnyertes(ek) lesz(nek) jogosult(ak) a nyereményre. A Pótnyertesek a
kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Fődíjnyertes
vagy a sorrendben előttük lévő, kisorsolt Pótnyertes a jelen Játékszabályban leírt bármely alaki,
személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a Játékból kizárásra kerül.
Amennyiben az utolsó Pótnyertes az első értesítést követő 8 napon belül nem válaszol, úgy a nyeremény
nem kerül kiosztásra.
A Szervező a fentiek szerint a nyereményre jogosulttá vált Fődíjnyertes, illetve Pótnyertes nevét
nyilvánosságra hozza a jagermeister.hu/brassband oldalon. A Játékosok a nyilvánosságra hozatalhoz a
Játékszabály elfogadásával hozzájárulnak.
6.b. Heti Nyertesek
Azon Játékosok jogosultak a Heti Nyereményre, akik az adott héten Játékosként részt vettek a Játékban.
Heti Nyereményre jogosult az a Játékos is, aki az adott hét valamely napján Napi Nyertes volt.
A Szervező a Játék ideje alatt véletlenszerűen generálva, zárt informatikai rendszerben heti 1 (azaz egy)
Heti Nyertes I.-et, és 1 (azaz egy) Heti Pótnyertes I.-et, valamint heti 1 (azaz egy) Heti Nyertes II.-t, és
1 (azaz egy) Heti Pótnyertes II.-t sorsol ki.
A Heti Nyertes I. nyereménye egy Jägermeister hűtőhátizsák, a Heti Nyertes II. nyereménye egy MOJO
ultimate buzz hangszóró.
A Heti Nyeremények sorsolására mindig a tárgyhetet követő héten kerül sor.
A Szervező a Heti Nyertest az általa megadott email-címen értesíti. Amennyiben a Heti Nyertes a
Szervező által küldött email-re annak elküldését követő 8 napon belül a Szervezőnél nem jelentkezik, a
Játékból kizárásra kerül, és a Heti Pótnyertes(ek) lesz(nek) jogosult(ak) a nyereményre. A Heti
Pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a
Heti Nyertes vagy az elsőként kisorsolt Heti Pótnyertes a jelen Játékszabályban leírt bármely alaki,
személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a Játékból kizárásra kerül.
Amennyiben a másodikként kisorsolt Heti Pótnyertes az értesítést követő 8 napon belül nem válaszol,
úgy a nyeremény nem kerül kiosztásra.
A Szervező a fentiek szerint a nyereményre jogosulttá vált Heti Nyertesek, illetve Heti Pótnyertesek
nevét nyilvánosságra hozza a jagermeister.hu/brassband oldalon. A Játékosok a nyilvánosságra
hozatalhoz a Játékszabály elfogadásával hozzájárulnak.
A Heti Nyereményt a Heti Nyertes/Heti Pótnyertes postai úton, illetve személyesen veheti át előzetes
egyeztetés után, a tájékoztatásnak megfelelően legkésőbb 2020. január 31-ig.
A Játékos elesik a nyereménytől, amennyiben a saját érdekkörében felmerülő okból a nyereményt a fenti
határidőig nem veszi át.
6.c. Napi Nyertesek
Azon Játékosok jogosultak a Napi Nyereményre, akik az adott napon Játékosként részt vettek a
Játékban.

A Szervezők a Játék ideje alatt véletlenszerűen generálva, zárt informatikai rendszerben napi 1 (azaz
egy) Napi Nyertest és 1 (egy) Napi Pótnyertest sorsol ki.
A Napi Nyertes nyereménye egy MOJO fejhallgató.
A Napi Nyeremények sorsolására a tárgyhetet követő héten, a Heti Nyeremény sorsolásával egyidőben
kerül sor.
A Szervező a Napi Nyertest az általa megadott email-címen értesíti. Amennyiben a Napi Nyertes a
Szervező által küldött email-re annak elküldését követő 8 napon belül a Szervezőnél nem jelentkezik, a
Játékból kizárásra kerül, és a Napi Pótnyertes lesz jogosult a nyereményre. A Napi Pótnyertes csak
abban az esetben válik jogosulttá a Napi Nyereményre, ha a Napi Nyertes a jelen Játékszabályban leírt
bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a Játékból kizárásra
kerül. Amennyiben a Napi Pótnyertes az értesítést követő 8 napon belül nem válaszol, úgy a nyeremény
nem kerül kiosztásra.
A Szervező a fentiek szerint a nyereményre jogosulttá vált Napi Nyertesek, illetve Napi Pótnyertesek
nevét nyilvánosságra hozza a jagermeister.hu/brassband oldalon. A Játékosok a nyilvánosságra
hozatalhoz a Játékszabály elfogadásával hozzájárulnak.
A Napi Nyereményt a Napi Nyertes postai úton, illetve személyesen veheti át előzetes egyeztetés után,
a tájékoztatásnak megfelelően legkésőbb 2020. január 31-ig.
A Játékos elesik a nyereménytől, amennyiben a saját érdekkörében felmerülő okból a nyereményt a fenti
határidőig nem veszi át.
7. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, nem becserélhetőek, készpénzre át nem válthatók.
A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban felsoroltakon túl egyéb nyereményt.
A Szervező felhívja a figyelmet a felelősségteljes alkoholfogyasztásra.
8. A Szervező jogosult a Játékszabályzatnak, valamint a jog-, és egyéb vonatkozó szabályoknak nem
megfelelő tartalmakat értesítési kötelezettség nélkül törölni. Szervező a törlésről értesítést a Játékos
részére nem küld.
9. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás,
téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének Szervező, illetve
Lebonyolító érdekkörén kívül eső okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során
keletkezett károkért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A nyeremények kizárólag 18. éven felüli személynek adhatóak át, és ennek megfelelően
személyazonosságának igazolása céljából a Szervező a kapcsolatfelvétel során felkérheti a Játékost a
személyazonosító igazolvány bemutatására.
10. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály
figyelmes elolvasására. A Szervező és a Lebonyolító semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen
felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses
kötelezettségek vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A
Játékosok a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. Játékosok a Játékban való
részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyerés esetén a
jagermeister.hu/brassband oldalon a nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
11. Az első 200 Játékos meghívást kap a Brass Band zártkörű bemutatkozó koncertjére, aki eziránti
igényét a szavazatának beküldésekor jelezte (a továbbiakban: „Meghívóra Jogosult Játékos”).

12. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adataik kezelését a ROUST
Hungary Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 50., „Adatkezelő”), feldolgozását a CLUSO Kft. (1052
Budapest, Kristóf tér 3., „Adatfeldolgozó”) végzi.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik, és a Játékos által megadott személyes adatokat – kifejezett
hozzájárulása hiányában – harmadik fél részére nem adja ki. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag a
Játék lebonyolítása érdekében, Magyarország területén kerül sor. A Szervező az adatkezelés során
kizárólag a Játékos nevét és email-címét használja fel, illetve a nyerteseknél az e-mail útján történő
kapcsolatfelvételkor bekéri a telefonszámot és a kézbesítési címet a nyeremény kézbesítésének céljából.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a Játék ideje alatt
a következő címeken: jagermeister@cluso.hu, vagy írásban a Cluso Kft., 1052 Budapest, Kristóf tér 3.
elérhetőségen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A
tiltakozást (a pontos személyes adatait feltüntetve) a Cluso Kft., 1052 Budapest, Kristóf tér 3. címre kell
írásban megküldeni. A Játék során megadott adatok a Játék lezárultával törlésre kerülnek. Ettől eltérően
a Fődíjnyertes, Fődíj Pótnyertesek adatai a Fődíj tárgyát képező utazást követő 3 hónap elteltével, a Heti
Nyertes, Heti Pótnyertes, Napi Nyertes, Napi Pótnyertes adatai a heti ill. napi nyeremény átadását követő
1 hónap elteltével kerülnek törlésre.
Meghívóra Jogosult Játékosok adatait a zártkörű koncertre történő belépésre feljogosító meghívó
elküldése érdekében Adatkezelő a Játék lezárását (2019.12.19.) követően 6 hónapig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Játékos megadott személyes adatokhoz kizárólag
az Adatkezelő és Adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen
adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.
A Játékos fenti jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a tiltakozása alapján meghozott
döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
13. A nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő személyi jövedelemadó terhét a Szervező
viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Játékost nem terheli.
14. A Játék használata során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből,
korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék
felhasználóinak esetleges nagy számából, és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési
okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező és a
Lebonyolító nem szavatolja, a Játékos a Játékot kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt
és a Lebonyolítót a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért,
teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért,
továbbá a Játék felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.
15. A fenti okok következtében a Szervező és a Lebonyolító a Játékkal kapcsolatban kizárólag a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat,

illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett,
hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által
megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek
mellett Szervezőt és Lebonyolítót nem terheli felelősség a Játék használatával kapcsolatban vagy azok
alapján a felhasználó vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve
következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Játék használatának bármilyen
módon való ellehetetlenülését, az adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot,
kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.
16. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre
nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal
felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek,
továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen
felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Játékos a Játékot
visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja,
illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Játékost a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.
17. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére, a jogszabályok
rendelkezéseire figyelemmel, és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy
megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a jagermeister.hu/brassband oldalon.
18. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot
visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert a Játékos, illetve Nyertes a Játékból kizárja
magát, és a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
19. A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
20. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók, és a Játékban való részvétellel
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
21. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztassa. A
megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a jagermeister.hu/brassband weboldalon.
22. Jelen Játékszabály a 2019. október 31. napján kelt Játékszabály módosított változata.
Budapest, 2019. december 11.
ROUST Hungary Kft.
Szervező

