Telekom Kapcsolat Program – „ Magenta1 zártkörű esemény a Cyberjump Trambulinparkban” promóciós
regisztrációs játék
Hivatalos játékszabályzat

Azon 18. életévüket betöltött természetes személyek, akik aktív Magenta1 szolgáltatással rendelkező
Magyar Telekom ügyfelek és 2018. február 20-23. között a telekom.hu/trambulinpark web oldalon
érvényesen regisztrálnak a Telekom Kapcsolat Program „Magenta1 zártkörű esemény a Cyberjump
Trambulinparkban”” promóciós regisztrációs játékra, részt vesznek a nyereménysorsoláson, ahol 300 db
dupla ugrálójegy kerül kisorsolásra a 2018. március 9-én 15-19 óra között négy ütemben, egyórás
időközökkel a Cyberjump Trambulinpark (Budapest, 1117, Hengermalom út 19-21., Újbuda Center 1.
emelet) megrendezésre kerülő „Magenta1 esemény a Cyberjump Trambulinparkban” zártkörű közösségi
eseményre.
A játékban a Magyar Telekom Nyrt. dolgozói, értékesítési partnerei és reklámügynökségei, ezek
alkalmazottai, illetve azok hozzátartozói nem vehetnek részt. A játékkal kapcsolatban jogi reklamációt nem
fogadunk el.
A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható és más személyre át nem ruházható.
A regisztráció alkalmával az ügyfél nevét, címét, Magyar Telekom ügyfél azonosítóját, mobil telefonszámát
és értesítési e-mail címét kérjük el. Azon ügyfelek, akik hiányosan, vagy nem érvényes adatot adnak meg,
automatikusan kizárásra kerülnek a játékból és a sorsoláson sem vesznek részt. Egy ügyfél csak egyszer
regisztrálhat, csak egy időpontra, és a négy időpontot összességében tekintve egy regisztrációval vehet
részt a sorsolásban. Ha egy ügyfél több alkalommal regisztrál, kizárólag egy alkalommal, és kizárólag az
időben első érvényes regisztrációját vesszük figyelembe sorsoláskor, a többi regisztrációját automatikusan
kizárjuk a nyereményjátékból.
A regisztráció időtartama:
2018. február 20. (00:00 óra) – 2018. február 23. (24:00 óra)
A regisztráció helye:
www.telekom.hu/trambulinpark
Nyeremények:
300 db dupla jegy a 2018. március 9-én, 15-19 óra között négy ütemben, egyórás időközökkel a Cyberjump
Trambulinpark (Budapest, 1117, Hengermalom út 19-21., Újbuda Center 1. emelet) megrendezésre kerülő
„Magenta1 esemény a Cyberjump Trambulinparkban” zártkörű közösségi eseményre az alábbiak szerint:
75 db páros ugrálójegy 15 órára
75 db páros ugrálójegy 16 órára
75 db páros ugrálójegy 17 órára
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75 db páros ugrálójegy 18 órára
Vagyis: minden nyertes 2 db ugrálásra jogosító jegyet kap ajándékba, amely minimum 10 éves korú
gyermekek számára használható fel.
Választható opciók:
1. a nyertes ügyfél és 1 gyermek vesz részt a rendezvényen: mindketten kipróbálhatják a
trambulinpark valamennyi játékát
2. a nyertes ügyfél kísérőként érkezik 2 fő 10 év fölötti gyermekkel: a 2 gyermek ugrálhat, az ügyfél
pedig kísérőként ingyenesen részt vehet a rendezvényen, a várakozó térben
Az időpontok között nincsen átjárhatóság. Amelyik időpontra egy ügyfél elsőként érvényesen regisztrált,
annak a sorsolásában vesz részt. Ez egyben kizárja egy másik időpontban történő regisztrációból és nyerési
lehetőségből. Az egyik időpontra nyert nyeremény egy másik időpontra érvényes nyereménye nem
cserélhető el.
A nyertesek kisorsolása
• Időpont: 2018. február 26., 15 óra
• Helyszíne: Magyar Telekom, Kaposvár utca 5-7.
A sorsolás és értesítés folyamata:
• A nyertesek számítógépes nyilvántartás segítségével a regisztrációkor megadott adatokból
véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerülnek kisorsolásra .
• Mind a négy időpontra külön-külön történik a sorsolás az arra az időpontra érvényes regisztrációk
között. Csak az adott időpontra érvényes regisztrációkat vesszük figyelembe az adott időpontra történő
sorsoláskor, a regisztrációkat nem keverjük össze. Így a regisztrálók kizárólag arra az időpontra
nyerhetnek jegyet, amelyikre érvényesen regisztráltak.
• A sorsoláson a négy időpontra időpontonként 5 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.
• A nyerteseket a regisztráció során megadott adatok alapján emailben és/vagy SMS-ben értesítjük
nyereményükről 2018. február 28-ig.
• A nyertesektől az értesítő e-mailben az eseményt megelőző 2 munkanappal bezárólag visszajelzést
kérünk arról, ha lemondanak nyereményükről. A visszajelzést a kapcsolatprogram@telekom.hu e-mail
címre kell küldeni. A tartaléknyertesek akkor léphetnek a nyertesek helyébe, ha valamelyik nyertes
kizárásra kerül vagy az előző pontban leírtak szerint nyereményéről lemond.
• A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében léphetnek a nyertesek helyébe. A tartaléknyerteseket a
regisztráció során megadott e-mail címeken értesítjük nyereményükről és a rendezvény részleteiről a
nyertes kiesését követő 1 munkanapon belül.
A nyeremény igénybevételének feltételei, biztonsági előírások:
A játékban részt vevők regisztrációjukkal elfogadják a Cyberjump trambulinpark működési szabályzatát.
Az eseményen való részvétellel elfogadják, hogy a helyszínen a Cyberjump trambulinpark szokásos
működési szabályai az irányadók, ezek figyelembe vételével és szabályaival vesznek részt az eseményen.
Az eseményen a kísérők a várakozó térben lehetnek jelen, az ugrálótérbe kizárólag két személy léphet be
a 2 db megnyert jeggyel.
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A játékban részt vevők regisztrációjukkal elfogadják, hogy a Cyberjump trambulinpark ugrálóterébe a
megnyert ugrálójegyekkel kizárólag 10 év feletti (az esemény időpontjában 10. életévét betöltött)
személyek léphetnek be. Kísérőként fiatalabbak részt vehetnek az eseményen a várakozó térben, de a
biztonsági előírások, és saját biztonságuk érdekében az ugrálótérbe 10 évnél fiatalabbak akkor sem
léphetnek be, ha érvényes megnyert jeggyel érkeznek.
A rendezvényen való részvételhez minden nyertesnek érvényes regisztrációval kell rendelkeznie a
https://www.cyberjump.hu/regisztracio oldalon. Ezt a résztvevőknek a rendezvény előtt kell megtenniük,
amennyiben először járnak a Telekom esemény alkalmával a Cyberjump trambulinparkban. A regisztráció
során a résztvevőnek el kell fogadnia a park Házirendjét, Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi
szabályzatát. Ezen dokumentumok elolvasása és elfogadása nélkül senki nem léphet be az ugrálótérbe,
nem mehet fel az eszközökre. 18 év alatti kiskorú helyett a szülőnek vagy gondviselőnek kell regisztrálnia,
elfogadnia a szabályzatokat és a regisztrációban megjelölnie azt a kiskorút vagy kiskorúakat, aki(k)ért
felelősséget vállal. A trambulinpark személyzete a beléptetéskor felkérheti a vendéget iratai bemutatására,
hogy ellenőrizze a regisztrációkor megadott adatok valódiságát. Ennek visszautasítása a beengedés
megtagadását vonhatja maga után.
A nyeremények mellé további ugrálójegyek ezen zártkörű eseményre nem kaphatók és nem vásárolhatók,
a biztonsági előírások figyelembe vételével az ugrálótérbe kizárólag a park által előírt menny iségű ember
léphet be egyidőben, melyet a nyeremények számával kimerítünk.
Az adott időpontra szóló jeggyel pontosan kell érkezni, mert a park biztonsági szabályai szerint óra
váltásokkor egyszerre lép be az ugrálótérbe az összes, arra az időpontra érkező vendég. A nem egész
órakor érkező vendégeink eldönthetik, hogy a már megkezdett menethez csatlakoznak – ezzel elfogadva,
hogy nem egy teljes órát tudnak az eszközökön tölteni – vagy megvárják a következő játékindulást, ahova
akkor tudnak csatlakozni, ha a maximális kapacitás nem töltődött fel. Javasoljuk, hogy érkezzen a
helyszínre az eseményt megelőzően legalább fél órával, hogy legyen elegendő idő a beléptetésre,
regisztrációra, átöltözésre.
Az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Magyar Telekom Nyrt.
mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.) a Magyar Telekom Nyrt.
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát
a promóciós játékot módosítsa, illetve utóbbit megszüntesse.
A játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a játék tisztességes
lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége érdekében
harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti.
Azon ügyfelek, akik a játékban részt vesznek,
• tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és
lakóhelyüket (kizárólag a helység megjelölésével) a Magyar Telekom Nyrt. minden további feltétel
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•

•

és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatban a www.telekom.hu/trambulinpark oldalon
nyilvánosságra hozza,
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen
játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, s hozzájárulnak adataiknak a sorsoláson való
részvétel céljából történő kezeléséhez.
hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvény helyszínén a rendezvény időtartama alatt fényképek
készüljenek róluk és gyermekeikről. Ezeket a tartalmakat a Telekom közösségi oldalain
megoszthatja, publikálhatja.

A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken:
Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom üzletekben, a Partner
üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1412). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel
nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A megadott személyes adatok kezelője a Magyar Telekom Nyrt.; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH50333/2012.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges
adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú
adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

A Magyar Telekom Nyrt. a játékosok személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően
kezeli. A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának
megszűnését követően megsemmisíti.
A játékkal kapcsolatos egyéb információk: 1414, 06-1/265-9210
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