
„TÁRSASJÁTÉK DZSEMBORI” NYEREMÉNYJÁTÉK 
A BARCRAFT BUDÁBAN, CORVINBAN ÉS NYUGATIBAN, 

A BOARD GAME CAFE BUDAPESTBEN 
ÉS A JÁTSZ/MA TÁRSASJÁTÉK KÁVÉZÓBAN 

Játékszabályzat 

 

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 

BarCraft Holding Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7., adószám: 
26091703-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-301409) 

Board Game Cafe Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Frangepán köz 6., adószám: 
25138092-2-41; cégjegyzékszám:01-09-330549) 

és Játsz/Ma velünk Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Etele út 14. 2. em. 9, adószám: 
26727004-2-43.; cégjegyzékszám: 01-09-341469)  

– a továbbiakban: közösen “Szervezők”). 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

2022. augusztus 1.-szeptember 18. A sorsolás időpontja: 2022. szeptember 20. 16:00 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A Szervezők által szervezett Játékban kizárólag cselekvőképes, 18. életévét betöltött 
magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a 
továbbiakban: „Játékos”), azzal, hogy a játékban a 18 év alatti, vagy 
cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott, vagy cselekvőképtelen személyek 
még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja). 

A játékban minden olyan fentiekben meghatározott természetes személy részt 
vehet, aki a játék időtartama alatt a Szervezők által megadott eseményeken és 
társasjátékokkal legalább hat alkalommal igazoltan játszik a BarCraft Buda, a 
BarCraft Corvin, a BarCraft Nyugati bárok közül az egyikben, a Board Game Cafe 
Budapest és a Játsz/Ma társasjátékos kávézókban. 

A játékok igazolását a szolgálatban levő játékmester, pultos az erre rendszeresített 
szelvényen pecsételéssel végzi el. 



A Játékos feladata megszerezni mindhárom résztvevő lokális pecsétjét az adott 
helyszín lokális kihívásának teljesítésével. A három lokális pecsét mellett szereznie 
kell még legalább 3 különböző tematikus kihívás pecsétet az adott tematikus 
kihívás bármelyik Szervezőnél történő teljesítésével. 

A Játékos a legalább 6 pecséttel ellátott szelvényt elhelyezheti a sorsolási urnában, 
miután kitöltötte rajta értesítési adatait. 

A Játékos elfogadja, hogy a részvétel egyben a játékszabály és a részvételi feltételek 
elfogadását is jelenti. A nem valós személyes adatokat megadó Játékosokat, 
valamint a több szelvényt leadó Játékosokat a Szervezők kizárják a sorsolásból. 

4. A NYEREMÉNY, GARANTÁLT AJÁNDÉKOK 

A Szervezők kijelentik, hogy az általuk meghirdetett Játék nem tartozik a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

Minden érvényes szelvénnyel rendelkező Játékos, aki legalább 5 igazolást gyűjtött 
ajándékot, a Dzsembori jegeskávé helyi változatát kapja az 5. pecsétet adó 
Szervezőnél. 

Minden érvényes szelvényt leadó Játékos, aki legalább 10 igazolást gyűjtött 3 
alkalmas, személyre szóló bérletet kap ajándékba mind a BarCraftba, mind a Board 
Game Cafe Budapest társasjátékos kávézóba, mind a Játsz/Ma társasjátékos 
kávézóba. 

A játék lezárását követően az érvényes szelvényt leadó, részvételi feltételeknek 
megfelelő Játékosok között a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 
1-1 db, legalább 20 ezer Ft értékű társasjátékos csomag a támogató kiadók és 
cégek (ComPaYa, Gémklub, Piatnik, Reflexshop, Vagabund, GiftForge, 
tarsasjatekok.com) felajánlásából. 

A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható. 
A Szervezők fenntartják a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére. 

5. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA, SORSOLÁS 

A nyeremény sorsolása kézi sorsolással történik. 

A sorsolás időpontja: 2022. szeptember 20. 16:00 

A sorsolás online közvetítéssel történik. A közvetítés linkjét Szervezők nyilvánossá 
teszik. 

A sorsolás során a részvételi feltételeknek megfelelő Játékosok között minden 
nyereményre egy nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése a szelvényen 
megadott e-mail címen történik. 



A sorsolás eredményét a Szervezők Facebook oldalukon közzéteszik. 

A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita 
esetén a Szervezők döntése az irányadó. 

7. ADATKEZELÉS 

A Szervezők a játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezelik. 

A játékban való részvétel és a játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és 
megfelelő tájékoztatás birtokában történik. 

A Játékos a szelvényen megadja nevét és e-mail címét. A személyes adatok 
megadásával a Játékos hozzájárul, hogy adatait a Szervezők a nyereményről szóló 
értesítésre felhasználják. Ezen túl a regisztráció során megadott adatokat a 
Szervezők bizalmasan kezelik, harmadik fél felé nem adják át. A sorsolás után a 
szelvényeket Szervezők megsemmisítik, az azon szereplő adatokat más célra nem 
használják fel. 

A Játékos a játékban való részvétel kapcsán az alábbi adatkezelésekhez adhatja 
önkéntes hozzájárulását. 

Kezelt adat 
típusa 

Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés időtartama 

Név • Játékos azonosítása 
• Értesítés a nyereményről, 

kapcsolattartás a játékkal és 
a nyereményekkel 
kapcsolatban 

• Nyertes közzététele a 
Szervezők oldalán 

• Jog- és igényérvényesítés 
• Ügyféltájékoztatás 

GDPR 6. 
cikk (1) bek. 
a) pontja 
szerinti 
hozzájárulás 

A Játék időtartamának 
leteltét követő 90 nap. 

E-mail cím • Játékos azonosítása 
• Értesítés a nyereményről 
• Kapcsolattartás a játékkal 

és a nyereményekkel 
kapcsolatban 

• Ügyféltájékoztatás 

GDPR 6. 
cikk (1) bek. 
a) pontja 
szerinti 
hozzájárulás 

A Játék időtartamának 
leteltét követő 90 nap. 

 



A Szervezők felhívják a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az adatkezelési 
tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a szelvény leadásával kijelenti, hogy a 
jelen Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadja és az Adatkezelési tájékoztatót 
tudomásul veszi. A Szervezők semmiféle felelősséget nem vállalnak egyetlen 
Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó 
jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt 
rendelkezések megsértésével vesz részt a játékban. 

A Játékos a Játék igazolás leadásával tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul 
ahhoz, hogy: 
- nyertesség esetén nevüket a Szervezők minden további feltétel nélkül, kizárólag a 
játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák, 
- a Játék igazolásban megadott név és e-mail cím a sorsolás lebonyolítása során 
felhasználásra kerüljön, 
- a nyertes személyes adatait a Szervezők az Adatkezelési tájékoztatóban 
meghatározottak szerint kezeljék. 

8. A JÁTÉKOSOK ADATVÉDELMI JOGAIRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS 

A Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. 

A megadott személyes adatok kezelője a BarCraft Holding Kft. (székhelye: 1031 
Budapest, Záhony utca 7., adószám: 26091703-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-
301409), a Board Game Cafe Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Kapolcs utca 11. tetőtér 
8., adószám: 25138092-2-43; cégjegyzékszám:01-09-330549) és a Játsz/Ma velünk 
Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Etele út 14. 2. em. 9, adószám: 26727004-2-43.; 
cégjegyzékszám: 01-09-341469). 

Szervezők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást 
kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), 
helyesbítését (helyesbítési jog), vagy az adatkezelés korlátozását a jogszabályban 
meghatározott esetekben a Szervezőktől a fent megadott elérhetőségére küldött 
levélben, illetve e-mail-ben az info@barcraft.hu, az info@boardgamecafe.hu és a 
jatszma@jatszma.com e-mail címen. 

A Játékos bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását a Szervezők által 
végzett adatkezelések bármelyikének tekintetében, külön-külön és együttesen is. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék 
lebonyolításához szükséges adatok tekintetében a hozzájárulását visszavonja, a 
nyeremény átadása előtt. 

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 

Amennyiben a Játékos a tiltakozása alapján Szervezők által meghozott döntéssel 
nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, 

mailto:info@barcraft.hu
mailto:info@boardgamecafe.hu
mailto:jatszma@jatszma.com


illetve – választása szerint a Szervezők székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint 
bírósághoz fordulhat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:+36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
honlap: www.naih.hu 

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel, kapcsolatos 
kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat 
az adatkezelőhöz. 

Szervezők nyitvatartási időben elérhetőek a Játékos jelen pont szerinti jogai 
gyakorlására az alábbi elérhetőségeken: a 1111 Budapest, Bartók Béla út 18, a 1092 
Budapest, Ferenc krt. 34, a 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59, a 1094 
Budapest, Ferenc körút 17. alagsor és a 1053 Budapest, Reáltanoda utca 16.címen 
vagy az info@barcraft.hu info@boardgamecafe.hu jatszma@jatszma.com e-mail 
címen, valamint a +36 1 785 5146, +36 1 396 8480, +36 1 406 2201, +36 70 469 
9474, +36 1 622 9935 telefonszámokon. 

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ 
adni a Játékos számára. 

A Szervezők a Játék lejárta után 90 nappal semmilyen reklamációt nem fogadnak el. 

Jelen szabályzatot a Szervezők jogosultak egyoldalúan módosítani. A szabályzat 
esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervezők közzéteszik a BarCraft, a 
Board Game Cafe Budapest és a Játsz/Ma Facebook oldalán. A Szervezők fenntartják 
a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonják, különösen 
vis maior (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, járvány vagy hasonló 
esemény) esetén. Különösen jogosultak a Szervezők a játék visszavonására vagy 
felfüggesztésére, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a jelen szabályzat 
megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a játék kiírásakor előre nem látott 
körülmények felmerülése esetén. Amennyiben a Szervezők felfüggesztik vagy 
megszakítják a játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy 
a játék folytatásának kérésére. 

Budapest, 2022. július 28. 
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