
Hivatalos Játékszabályzat 

Miskolci Fürdők Kft. Tökszépségverseny 

I. A verseny időtartama 

Érvényes: 2021. október 25. – október 31. 15:00 

II. A versenyben résztvevő személyek 

A versenyben részt vehet minden, Magyarországon vagy külföldön állandó lakhellyel rendelkező, 18. 

életévét betöltött magyar állampolgár, valamint 18. életévét be nem töltött gyermek szülői 

felügyelettel és hozzájárulással, kivéve a Miskolci Fürdők Kft. (3519 Miskolctapolca, Pazár István 

sétány 1.) munkatársai és mindezek közeli hozzátartozói a Ptk. 685 § (b) bekezdésének alapján. 

A Miskolci Fürdők Kft. vezetősége fenntartja magának a jogot, hogy annál a személynél, akinél 

bizonyítottan napvilágra kerül, hogy a fentiek értelmében a játékban nem vehet részt, azt azonnal 

kizárja, nyereményét visszavonja. 

III. A verseny megnevezése, mechanizmusa és a nyerés feltételei 

Megnevezés: Miskolci Fürdők Kft. Tökszépségverseny 

A részvételhez a nevezési lap kitöltése kötelező! 

Mechanizmus: 

1. A játék részvételéhez, a résztvevőnek szüksége van egy tökre, melyet egyedi módon kifesthet, 

kifaraghat, felöltöztethet. 

2. A tököt „versenykész” állapotában, azaz kifaragva, kifestve, felöltöztetve kell behozni az Ellipsum 

Élményfürdő ajándékboltjába. Az ajándékboltban minden tök és annak gazdája kap egy 

versenyzőszámot, ez fogja a szavazás alapját képezni. 

3. A fürdővendégek fognak szavazni, pecsételt lapra, melyet egy ládában gyűjt a Miskolci Fürdők Kft. 

4. 1 személy 1 tökkel indulhat a versenyen.  

5. A nyertes tök az lesz, amelyre a legtöbb szavazat érkezik. 

A nyeremények beváltása kizárólag az Ellipsum Élményfürdőben lehetséges. Készpénzre nem 

váltható.  

IV. A nyeremények 

1. helyezett nyereménye: Családi Élményfürdő belépő (2 felnőtt, 2 gyermek) 

2. helyezett nyereménye: 1 db Élményfürdő belépő és 10 db VR csúszás 

3. helyezett nyereménye: VR csúszás és Ellipsum ajándékcsomag 

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb 

költség a Nyertest terheli. 

A nyerteseket Facebook postban és e-mailen értesítjük.  

Amennyiben az értesítésre nem érkezik válasz 5 napon belül, abban az esetben a soron következő 

veheti át a nyereményt. 



V. A Szervező jogai 

A beváltható utalványokkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az 

irányadó. Hamisított vagy manipulált kuponok érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. 

Hamis kuponok betiltásáról a Miskolci Fürdők Kft. vezetősége dönthet. 

Amennyiben a verseny során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék (csalás) gyanúja 

merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

Tökszépségversenyt szüneteltesse, vagy teljesen törölje, és az így szerzett jutalmak teljesítését 

megtagadja vagy visszavonja. 

A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a verseny során, a program 

esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az akció során bekövetkezett késésekből 

eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan 

vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. 

A résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a Hivatalos Játékszabályzatban 

foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel 

tartoznak. A Szervező az akcióban való részvétel lehetőségét a Hivatalos Játékszabályzat megszegése 

esetén bármely játékostól azonnali hatállyal megvonhatja. 

VII. Általános rendelkezések 

A Játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. 

VIII. Szervező elérhetőségei 

Miskolci Fürdők Kft. 

+36 46 560 030 

sales@miskolcifurdok.hu 

3519 Miskolctapolca, Pazár István sétány 1. 

  

Helyszín: 

Ellipsum Élmény- és Strandfürdő Miskolctapolca 

Cím: 3519 Miskolc, Aradi sétány 

GPS koordináta: 48.063817, 20.751139 

 


