
Tükör Módszer 

FALUSI SZÉP / VÁROSI VAGÁNY vetélkedő 
 

A Tükör Módszer Kft. (Cg. 13 09 179885; 2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 22-24.; a 
továbbiakban: Szervező), mint szervező az általa üzemeltetett kutyasuli.hu 
weboldalon és a Tükör Módszer Magyarország Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/tukormodszermagyarorszag/) 2020. 10. 02. nap 09:00 
órától 2020. 11. 27. nap 12:00 óráig (vagy visszavonásig) tartó időszakban „Tükör 
Módszer - FALUSI SZÉP / VÁROSI VAGÁNY vetélkedő” néven fotópályázatot hirdet (a 
továbbiakban: Promóciós játék) a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel. 

A Promóciós játék lebonyolítója - Szervező megbízásából – Tükör Módszer Kft. 
székhelye: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 22-24. (adószám: 23958100-2-13; a 
továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a személyes adatok vonatkozásában adatkezelő 
megbízásából adatfeldolgozóként is eljár. 

1. Nyeremény 

A Promóciós játékban résztvevők között az alábbi nyeremény kerül átadásra: 

- 1 db 40 000 Ft értékű kutyafotózás. A nyeremény beváltásával kapcsoltban tovább 
időpontegyeztetés szükséges a kihirdetés után.  

A fotózás készpénzre nem váltható, és értékéből készpénz nem adható vissza.  

A nyereményt a Szervező biztosítja a nyertesnek. A nyeremények után a Szervező 
fizeti meg a személyi jövedelemadót a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 76. §-a alapján, valamint a Szervezőt terhelő egyéb adókat és 
közterheket. 

2. Részvételi feltételek 

A Promóciós játékban csak valós adatokkal regisztrált, saját Facebook profillal 
rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, természetes személyek vehetnek 
részt. Továbbá a Promóciós Játékban játékosként az vehet részt, akivel szemben nem 
áll fenn a Játékból való kizárás bármely feltétele. (a továbbiakban: Résztvevő/Játékos) 

3. Játékból való kizárás 

A Promóciós játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, ezen megbízottak munkavállalói, valamint 
ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói; a Szervező és a Lebonyolító megbízásából a Promóciós játék 
előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

https://www.facebook.com/tukormodszermagyarorszag/


4. A Játék menete, nyertes személyének kiválasztása 

A Játék a kutyasuli.hu weboldalon oldalon meghirdetett felhívással indul, a pályázat 
kifejezetten a keverék kutyusoknak és gazdáinak szól. 

A játék menete: 

1. A pályázó beküld egy saját készítésű fotót kedvencedről a 
tukormodszer.palyazat@gmail.com e-mail címre.  

2. A pályázati fotó formátuma, mérete: jpg vagy png formátum, minimum 1000 
pixel szélességű, maximum 5MB-os kép 

3. A pályázó e-mailen megírja teljes nevét, kutyusa nevét és egy maximum 3 
mondatos bemutatást kutyájáról.  

4. A pályázat beküldési határidő: 2020.11.27-ig (minél hamarabb küldi a játékos 
a pályázatát, annál nagyobb lehetősége van a szavazatok gyűjtésére).  

5. A beküldött fotókat minden kedden, csütörtökön és szombaton feltöltjük 
Facebook oldalunkra a „FALUSI SZÉP / VÁROSI VAGÁNY vetélkedő” galériába, a 
beküldött szöveges résszel (pályázó kereszt neve, kutya neve, bemutatkozó) 
(https://www.facebook.com/pg/tukormodszermagyarorszag/photos/?tab=alb
um&album_id=3287853664639526) 

6. A beküldött képekre a Tükör Módszer Magyarország Facebook 
oldal galériájában, egy like-kal lehet szavazni. A szavazatokat 2020.11.27-ig 
várjuk.  

7. A nyertes kiválasztása a 2020.11.27. 12:00-ig beérkezett szavazatok (like-ok) 
alapján történik (a pályázatokról képernyőfotót készítünk). 

 
Javasoljuk a pályázóknak a Tükör Módszer hírlevelére való feliratkozást, mert a 
pályázat eredményéről hírlevélben küldünk tájékoztatást: 
https://kutyasuli.hu/#hirlevel  

 
A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a jelen Promóciós 
Játékszabályzat, illetve annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi 
tájékoztató (https://kutyasuli.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ ) rendelkezéseit 
megismerte és azokat magára nézve elfogadta, így a Játékban történő részvétellel 
egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az Adatvédelmi 
tájékoztatóban meghatározott célok szerinti személyes adatainak kezeléséhez. 

5. Nyertes kihirdetése, nyeremény átadása 

A Nyertes kihirdetése 2020. december 1-jén történik meg, a nyertes nevét 
weboldalunkon és Facebook oldalunkon tesszük közé. A nyeremény átadása 
személyesen vagy e-mailen keresztül történik.  
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Amennyiben a Nyertes a 14 naptári napon nem jelentkezik, úgy Lebonyolító jogosult 
pótnyertest kiválasztani. Lebonyolító mindaddig jogosult Pótnyertes kiválasztására, 
amíg a nyeremény gazdára nem talál. 

6. Moderálás 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Promóciós játékban feltöltött 
kép alatti válasz (mely különösen, de nem kizárólag lehet poszt, kép, leírás, 
hozzászólás), amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, 
etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy 3. személy 
jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező 
megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve az ilyen választ vagy a 
hozzászólást jegyző résztvevőt a Promóciós játékból kizárja. Az esetleges jogsértő 
hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli. 

7. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy 
magát a Promóciós játékot akár a játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, 
felfüggessze vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Promóciós játék 
esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a kutyasuli.hu és 
Tükör Módszer Magyarország Facebook oldalán. A játékosok felelőssége, hogy 
ezekről megfelelően tájékozódjanak. Felhasználó kizárólagosan felelős továbbá az 
alkalmazás, Facebook oldal felhasználása során általa megadott üzenet szövegében 
foglaltakért (szöveges tartalom), így az abban foglalt esetleges jogellenes 
tartalmakért. Szervező és Lebonyolító a beküldött fotók jogtisztaságáért a szöveges 
tartalmakért felelősséget nem vállal. A Szervező és a Lebonyolító felhívja a Játékosok 
figyelmét, hogy csak saját fotójával, saját Facebook profiljával, a Játékos maga által 
készített szöveget használhat a játékban, amelynek közzétételéhez szükséges 
jogosultsággal rendelkeznek, illetve amelyek nem sértik más személyiségi vagy egyéb 
jogait, illetve jogszabályt. Mindezek betartásáért a Játékosok felelnek, a 
Szervezőt/Lebonyolítót ebből adódóan semmilyen felelősség nem terheli. Játékos 
köteles esetlegesen okozott kár miatt a Szervező-t és/vagy Lebonyolítót 3. személy 
igénye alól teljeskörűen mentesíteni. Szervező jogosult bármely játékost a Promóciós 
játékból indokolás nélkül kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a 
feltételek, játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a 
Promóciós játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár 
el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A 
Játékosok a fotó és a szöveges tartalom e-mailen történő beküldésével 
automatikusan elfogadják a jelen részvételi feltételeket és egyben hozzájárulnak, 
hogy az általuk készített és beküldött fotót és írt szöveget a Szervező és a Lebonyolító 
feltöltést követően tér- és időbeli korlát nélkül, térítésmentesen, szabadon 
felhasználja marketing-, kommunikációs-, és reklámtevékenységéhez. Ide tartozik 
elsődlegesen az interneten történő publikálás, vagy bármely reklámkommunikációs 
eszközön való felhasználás stb. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal 
kapcsolatosan a Szervező, és Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár. Az e-mailen 



küldött adatok, a Facebook profilon és a nyeremény átvételének egyeztetése során 
megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, telefonszám-elírás stb.), 
valamint a nyeremény átadásából eredő, a Szervezőn és Lebonyolítón kívüli okból 
bekövetkezett károkért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem 
vállal. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer 
túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más technikai hiba, 
akadály miatt a Játékban való részvétel nem valósul meg. Szervező és Lebonyolító 
nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési lehetőséget kizárnak a 
Promóciós játékban való részvétellel összefüggésben felmerült károkkal 
kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy 
bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek 
a nyereménnyel összefüggésben merülnek fel. 

A Promóciós játékot nem a Facebook szervezi, azt semmilyen módon nem 
szponzorálja vagy támogatja. 

Szervező/Lebonyolító fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat 
megváltoztatására, így a Játék bármely időpontban történő leállítására, 
felfüggesztésére vagy megszüntetésére. 

 

Budapest, 2020. október 2. 

Tükör Módszer Kft., Szervező 


