
Játékszabályzat 
 

Kapitány Cukrászda „Nagy Kávé Futam” nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 
 

Utolsó módosítás ideje: 2019. október 7. 
 
1. A nyereményjáték szervezője 
 
Kapitány Cukrászda „Nagy Kávé Futam” nyereményjáték szervezője Kapitány Zoltán egyéni vállalkozó (2340 Kiskunlacháza, 
Dózsa György út 175. igazolványszám 3086968, adószám 49705586-2-33) a továbbiakban „Szervező”. 
 
A játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező végzi. 
 
2. A játékban történő részvétel feltételei 

 
2.1. A Játékban részt vehet minden, 14. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a 2.4. 

pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 
4. pontban írt időtartama alatt 
 

2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, Kiskunlacháza területén található Kapitány Cukrászában a jelen Játékszabályzat 
3. pontjában meghatározott promócióban résztvevő kávé terméket („Termék”) 
 

2.1.2. elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzatban („Játékszabályzat”), leírt valamennyi feltételt 
 

2.2. A Játékos köteles a sorszámozott nyereményszervény(eke)t 2019. október 31-ig sértetlenül megőrizni, és 
nyertessége esetén a Szervezők esetleges felhívására a Szervezők részére bemutatni. Szervezők a nyeremény 
átadását megelőzően a jelen játékszabályzat 7. és 10. pontjában foglaltak szerint ellenőrizhetik a nyertes által 
átadott sorszámozott nyereményszelvényeket és ennek során kizárólag azokat a szelvényeket fogadják el a 
Játékban, amelyeken a sorozatszám teljesen olvashatóan látszik és megegyezik a Szervezőnél található 
ellendarabéval. Ellenkező esetben Szervezők nem fogadják el nyertesnek az adott Játékost. 
 

2.3. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós sorszámozott nyereményszelvények érvénytelenek, és azok nem 
kerülnek figyelembevételre a Játékban. A Szervezők a nem valós sorszámozott nyereményszelvényeket bemutató 
résztvevőket kizárhatják a Játékból. 

 
2.4. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, illetve a Játék szervezésében 

vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen 
személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
A Játékban résztvevő termékeket árusító vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses 
kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a 
Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen 
személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem 
közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban. 
 

2.5. Egy Játékos korlátlan számú sorszámozott nyereményszelvénnyel vehet részt a Játékban, de egy sorszámmal 
(nyereményszelvénnyel) csak egyszer. 
 

2.6. A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben még nem töltötte be 18. 
életévét, úgy a jelen Játékszabályzat I. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a törvényes képviselője által aláírt, 
eredeti példányát a nyereményértesítéstől számított 90 napon, de legkésőbb a beváltást megelőzően 48 órán belül 
scannelve megküldi az alábbi e-mail címre: kapitanycukraszda@gmail.com ellenkező esetben nyereményre nem 
jogosult és a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Szervezők kifejezetten rögzítik, hogy az I. sz. mellékletben 
csatolt nyilatkozat megtétele a nyeremények átadásának kötelező előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos 
esetében. 
 
Az I. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobiltelefonos elérhetősége is, amely nélkül 
a nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. A Szervezők 
jogosultak a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a nyilatkozat 
valódiságáról így is meggyőződni. 

  



 
3. A játékban résztvevő termékek 
 
Minden, a Kiskunlacháza, Dózsa György út 68. és 175. szám alatt található Kapitány Cukrászdákban, frissen őrölt és előre 
csomagolt koffeinmentes Tonino Lamborghini kávéból helyben készült kész termékek. 
  
4. A játék időtartama 
 
A Játék 2019. október 12. 9 óra 00 perctől 2019. október 27. 18 óra 00 percig tart. 
 
5. Sorsolás 

 
A Szervezők közjegyző jelenlétében nyereményeket sorsolnak ki a Játék időtartama alatt érvényes sorszámozott 
nyereményszelvénnyel rendelkezők között. 
  
A sorsolás időpontja: 2019. október 28. hétfő 

 
A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 175.). A sorsolás nyilvános. 
 
6. A Játék során megnyerhető nyeremények 

 
6.1. Vásárlási utalvány 

 
A Játék során összesen 16 db 1.000 Ft-os vásárlási utalványt lehet megnyerni, melyet a Kiskunlacházán található 
Kapitány Cukrászdákban lehet levásárolni, 2019. december 31-ig. 
 

6.2. 1. Főnyeremény 
 
4 (négy) körre szóló, Lamborghini Gallardo tesztvezetésre jogosító utalvány, Kiskunlacházán az un DRX ringen. 
 

6.2.1. A nyeremény beváltásának feltétele, a nyereményt szolgáltató szabályainak, valamint a hatályban lévő 
magyar jogszabályoknak való megfelelés. 
 

6.3. 2. Főnyeremény 
 
1 db Bialetti Rikka 4 személyes kávéfőző 
1 kg Tonino Lamborghini kávéőrlemény 
tanfolyam a tökéletes kávéfőzéshez 
 

6.4. 3. Főnyeremény 
 
6 db Tonino Lamborghini espresso kávés csészeszett 
6 db Tonino Lamborghini capuccino kávés csészeszett 

 
7. A nyeremények átvétele és beváltása 

 
A Szervezők a nyereményekhez kisorsolt nyertes szelvények sorszámát hivatalos weboldalukon (www.kapitanycukraszda.hu) 
és Facebook oldalaikon (https://www.facebook.com/kapitanycukraszda/ és https://www.facebook.com/Kapit%C3%A1ny-
Cukr%C3%A1szda-288121080131/) teszik közé a sorsolást követően legkésőbb 1 órával. A nyertes nyereményszelvényekkel 
a Játékosoknak 90 napjuk van jelentkezni a nyereményéért személyesen a Kiskunlacházán található Kapitány Cukrászdákban 
vagy a Szervező hivatalos elérhetőségein.  
 
8. Információ a Játékról 
 
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a Kiskunlacházán található Kapitány Cukrászdákban elhelyezett 
szóróanyagokon, valamint a www.kapitanycukraszda.hu internetes oldalon, információ kérhető továbbá a 
kapitanycukraszda@gmail.com e-mail címen. A Játék hivatalos Játékszabálya a www.kapitanycukraszda.hu internetes oldalon 
jelenik meg, Szervező minden kommunikáció közül ezt tekinti elsődlegesen irányadónak A Játékkal kapcsolatos kérdések 
esetén hivatalos nyitva tartási időben személyes tájékoztatás kérhető Kiskunlacházán található Kapitány Cukrászdákban. 
  



 
9. Személyi jövedelemadó 
 
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. Szervezőket a Nyeremények 
fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 
 
10. Vegyes rendelkezések 

 
10.1. A Szervezők a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a 

felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos a 
nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény 
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervezők a nyeremény átadásakor a 
nyertes Játékos számára megjelölnek. 
 

10.2. A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és 
legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabály 6. pontjában szerepel. 

 
10.3. A hamisított nyereményszelvények érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban. Bármely vita esetén a 

Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a nyereményszelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő 
vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségüket. 

 
10.4. A nyertes Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a Szervező a Játék időtartama alatt valamint a nyeremények beváltásakor fényképet és mozgóképet készítsen 
róluk és azokat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett azt a www.kapitanycukraszda.hu oldalon, 
valamint saját közösségi felületein időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül közzétegye, valamint 
kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. 

 
10.5. A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban 

rögzített feltételeknek. Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 7. 
pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 
 

10.6. A 6.2. pontban megjelölt nyeremény kivételével a nyeremények másra át nem ruházhatók. A 6.2. pontban 
megjelölt nyeremény abban az esetben ruházható át, ha a nyertes nem felel meg a nyeremény szolgáltatója által 
meghatározott szabályzatnak vagy a hatályban lévő magyar jogszabályoknak. 

 
10.7. A nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók 

és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább. 
 

10.8. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a 6.3. pontban megjelölt nyeremény gyári csomagolását megbontsák és a 
nyereményről fényképeket készítsenek annak hivatalos átadása előtt. 

 
10.9. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a hatályban lévő magyar jog. 

 
10.10. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztassák. 

 
10.11. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára 
felfüggesszék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A tisztességtelen magatartást tanúsító 
résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a 
Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

 
Kiskunlacháza, 2019. október 1. 
 
Mellékletek: 
 
I. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról 
  



I. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról 
 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL 
 
Alulírott, 

Törvényes képviselő neve:  

Törvényes képviselő lakcíme:  

Törvényes képviselő születési helye és ideje:  

Törvényes képviselő telefonszáma (mobil):  

  

Kiskorú neve:  

Kiskorú esetlegesen eltérő lakcíme:  

Kiskorú születési helye és ideje:  

Kiskorú telefonszáma (mobil):  

 
a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú részvételéhez a 
Kapitány Zoltán egyéni vállalkozó (2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 175. igazolványszám 3086968, adószám 49705586-
2-33) által 2019. október 12. és 2019. október 27. napja között szervezett „Nagy Kávé Futam” megnevezésű 
nyereményjátékban, továbbá, hogy a fentnevezett kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa, valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt adatkezelési 
és marketing hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan 
vállalom. Úgy nyilatkozom, hogy a nyereményjáték játékszabályzatát megismertem és azt teljes egészében mind magamra, 
mind a fentnevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom. 
 
Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok. 
 

Kelt: 2019.  

 
 
 

  

 aláírás mint törvényes képviselő 
 
Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő): 
 

Név 1.  

Lakcím:  

Személyi azonosító száma:  

Aláírás:  

  

Név 1.  

Lakcím:  

Személyi azonosító száma:  

Aláírás:  

 
 


