
Játékszabályzat 

 

Fürdőzz és Nyerj! 

A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő az új típusú QR kóddal ellátott Nyírbátor Kártya 
népszerűsítése céljából nyereményjátékot hirdet vendégei számára. 

A „Fürdőzz és Nyerj!” nyereményjáték szabályzata 

Általános feltételek: 

A nyereményjátékban bárki részt vehet, aki a nyereményjáték leírásánál meghatározott 
belépőjegyet vásárol az új típusú Nyírbátor Kártya felmutatása mellett. A játékban nem 
vehetnek részt a megadott jegytípustól eltérő belépőjegyet vásárló vendégek, illetve a 
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. dolgozói és azok közeli hozzátartozói.  

A nyereményjáték időtartama: 

A nyereményjáték 2022.08.29-től 2022. 09.11-ig tart. 

A nyereményjáték leírása: 

A nyereményjátékban azon személyek vehetnek részt, akik a leírásában meghatározott 
kártyával rendelkeznek és azt a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben történő jegy vásárlásakor 
a QR kód leolvasása céljából a pénztárosnak átadják. A játékos által kitöltött 
nyereményszelvényt az erre a célra kihelyezett gyűjtődobozba kell bedobni.  
Nyereményszelvényre jogosultak a játék kezdete előtt, illetve a játék időtartama alatt vásárolt 
bérletet felhasználó vendégek is a nyereményjáték időtartama alatt, napi 1 alkalommal. A 
családi belépőt vásárló vendégek 2 db nyereményszelvényre jogosultak. 

Kiegészítő szolgáltatásokért (napágy, wellness, masszázs) külön szelvény nem jár.  

A játékban az alábbi napi illetve 3 órás belépők vesznek részt: 

- Felnőtt 
- Nyugdíjas 
- Diák 
- Családi 2 felnőtt + 1 gyerek 
- Családi 2 felnőtt + 2 gyerek 
- Családi 2 felnőtt + 3 gyerek 

A résztvevők a nyereménykupon kitöltésével és leadásával elfogadják a játékszabályzatot. 

Nyeremények: 

A nyereményjáték sorsolásán a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

1. nyeremény: 1db Hisense 50A7GQ 50” 4K Qled smart led TV 
2.  nyeremény:  1db Beko RDSA240K30 S Felülfagyasztós hűtő 
3.  nyeremény:  1db Akai F10 fekete elektromos roller  

 
A nyeremény készpénzre át nem váltható, másra át nem ruházható. 



A sorsolás időpontja, helyszíne, menete: 

2022.09.30. – 16:00 óra 
A sorsolás a meghirdetett időpontban a Szüreti felvonulás nevű rendezvényen történik. 
Címe: 4300. Nyírbátor Édesanyák útja 7. (Volt 2-es iskola) 
A sorsolás a meghirdetett időpontban nyilvánosan, húzással történik 3 tagú sorsolási bizottság 
és közjegyző jelenlétében.  
 
A nyeremények átadása: 
 
A nyertesek telefonon kerülnek értesítésre. A nyeremények a sorsolás napját követő 90 napon 
belül, a nyertes személyének azonosítása után a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 
telephelyén (4300  Nyírbátor, Fürdő u. 1  ) a nyertessel egyeztetett időpontban vehetők át.  
A nyereményeket a fenti bekezdésben meghatározott határidő elteltével nem áll módunkban 
rendelkezésre bocsátani. 
A nyereményt kizárólag a nyertes vagy törvényes képviselője veheti át.  
A játékost megillető, de részére bármely okból át nem adott nyeremények értéket a Nyírbátori 
Városfejlesztő és Működtető Kft. az  Szjtv. 11 § (10) bekezdése alapján játékadó címén köteles 
bevallani és a nyeremények átvételére nyitva álló határidő lejáratát követő hónap 20. napjáig 
a központi költségvetésbe befizetni. 
Tartaléknyertesek nem kerülnek kisorsolásra. 
 
Adatvédelem: 
 
A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyereményszelvény kitöltésével rendelkezésre 
bocsátott adatokat a szervező a nyeremények átadására, valamint a Nyírbátori Városfejlesztő 
és Működtető Kft. termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, 
marketing célokra (a nyertes fényképes megjelenése médiumokban, a nyertesekkel interjú 
készítése), továbbá statisztikai kiértékelésre felhasználja. A hozzájárulás írásban bármikor 
visszavonható. A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a rendelkezésre bocsátott 
adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli.   
 
Nyírbátor, 2022.08.16. 
 


