Részvételi- és Játékszabályzat
a Puskás Akadémia Futball Club (PAFC) által szervezett
„Puskás Akadémia Totójáték” szurkolói nyereményjátékhoz

1. A promóció rövid leírása
Mindazon szurkolók, akik a PAFC által szervezett „Puskás Akadémia Totójátékban” (a továbbiakban:
Játék) részt vesznek, jogosulttá válnak versenybe szállni a Játék fődíjáért, mely egy 2 főre szóló
wellness hétvége bármelyik Hunguest Hotelben.
A Játék időtartama: 2019. március 2. 15:00-tól 18:00-ig, az aznapi PAFC - DVSC OTP Bank Liga-beli
bajnoki mérkőzés kezdetétől, e mérkőzés második félidejének kezdetéig tart.

2. A Játék menete
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő a 2019.március 2. napján megrendezésre kerülő
PAFC - DVSC OTP Bank Liga-beli bajnoki mérkőzés napján, a felcsúti Puskás Akadémia Pancho
Arénába való belépéskor a beléptető kapuknál regisztrál a PAFC hoszteszei előtt, neve és
telefonszáma megadásával, a Játék regisztrációjához szükséges szelvényen. Érvényes regisztráció csak
olvashatóan kitöltött szelvénnyel lehetséges.
A Játékban résztvevők feladata, hogy megtippeljék az OTP Bank Liga 23. fordulójában
megrendezésre kerülő bajnoki mérkőzések végeredményeit. A Játék keretében, a hazai csapat
győzelmére vonatkozó tipp esetén „hazai”, döntetlenre vonatkozó tipp esetén a „döntetlen”, a
vendég-csapat győzelmére vonatkozó tipp esetén pedig a „vendég” rubrikát kell beikszelni a
szelvényen.
Egy játékos csak egyszer, tehát egyetlen szelvény kitöltésével vehet részt a Játékban. A Játék nyertese
az lesz, akinek a legtöbb találata lesz a kérdéses mérkőzések valóságos eredményei alapján.
Amennyiben több játékos ér el azonos találatot, a legtöbb találatot elért játékosok közül 2019. május
24. napján kerül kisorsolásra a nyertes a Puskás Akadémia székházában tartandó sorsolás alkalmával.
A nyertest az értékelést, illetve a sorsolást követően, de legkésőbb 2019. május 24. napjáig telefonon
értesítik. A nyertes játékos nyereményének átvétele végett, az értesítéstől számított 7 napon belül
jelentkezhet Hegedűs Anna személynél, a Puskás Akadémia székháza szerinti helyszínen.

3. Adatvédelem
A Játék során közlésre kerülő személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
általános adatvédelmi rendeletének, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, továbbá a Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia Adatvédelmi Szabályzata és Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően
történik. A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Adatvédelmi Szabályzata és Adatvédelmi
Tájékoztatója a nyilvánosság számára elérhető a www.pfla.hu weboldalon.

Felcsút, 2019.02.26.

